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Ïåðåäìîâà

Одним із головних стратегічних пріоритетів політики України є
інтеграція до Європейського Союзу. Проголошений курс України передба#
чає запровадження стандартів реальної політичної демократії, побудо#
ви держави на засадах верховенства права й забезпечення прав та
свобод людини і громадянина, інформаційного суспільства, соціально
орієнтованого ринкового господарства. Для цього необхідно побудувати
сучасну та ефективну систему державного управління, яка здатна взя#
ти на себе зобов’язання, що випливають із членства в Європейських
Співтовариствах, а також забезпечити ефективне впровадження євро#
пейської політики органами державної влади України.

Оскільки проведення євроінтеграційної політики передбачає здійс#
нення органами державної влади низки міжсекторних перетворень, в
уряді повинна бути створена раціональна та керована система плану#
вання та управління заходами, спрямованими на прискорення процесу єв#
ропейської інтеграції. Для того, щоб відповідати вимогам ЄС, необхідно
побудувати ефективні інституційні механізми всередині уряду. Це пе#
редбачає внесення змін до процедур, засобів комунікації, стандартів
підготовки урядових рішень та проведення моніторингу наслідків здійс#
нених заходів.

Питання європейської інтеграції тісно пов’язані із проведенням ад#
міністративної реформи в Україні. Успішне проведення реформи держав#
ного управління може покращити процес реалізації європейської
політики, і навпаки, запровадження європейських принципів до функціо#
нування органів виконавчої влади може стати вагомим чинником успіху
адміністративної реформи.

Досвід країн#сусідів (таких як Угорщина, Словаччина, Польща та
країни Прибалтики) підкреслює вагомість вирішення питань координа#
ції європейської політики для створення конструктивного діалогу між
національними адміністраціями та інституціями Європейського Союзу.
Згадані країни пройшли цей шлях з позитивним результатом: всі вони з
травня наступного року стануть повноправними членами Європейсько#
го Співтовариства. Україна може використати їх досвід у процесі
європейської інтеграції та розробити інституційні механізми, які забез#
печать належну діяльність в даній сфері.

Це видання – спроба познайомити з механізмами координації євро#
пейської політики в державах#засновниках та нових державах#членах
Європейського Союзу. Її ціль – представити основні чинники, які вплива#
ють на вибір моделі координації та підходи, які адміністрації країн
застосовували для приведення методів своєї діяльності до потреб, пов’я#
заних із участю в процесі прийняття рішень в Європейському Союзі. Впев#
нений, що книга стимулюватиме і аналітичну роботу, і суспільні дискусії
з цієї важливої для нашого майбутнього проблеми.

Міністр економіки
та з питань європейської
інтеграції України В. І. Хорошковський
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Принципова можливість для європейських країн стати
повноправними членами ЄС була визнана ще Римським дого�
вором

1
. Ця засада віднайшла своє фактичне застосування в чо�

тирьох розширеннях Європейського Союзу, які призвели до
того, що з початкової кількості шести країн

2
Європейське

Співтовариство стало союзом «15»: у 1973 році до ЄС приєдна�
лися – Данія, Ірландія та Велика Британія, в 1981 – Греція, у
1986 – Португалія та Іспанія, а у 1995 році – Австрія, Фінляндія,
та Швеція.

Новим викликом стали процеси, що відбувались в Цен�
тральній та Східній Європі в результаті демократизації країн�
сателітів СРСР та розпаду самого Радянського Союзу. Трансфор�
мація державних ладів країн Центральної та Східної Європи
містила в собі надію на приєднання до західноєвропейських
структур безпеки, правосуддя та економічного добробуту. Роб�
лячи крок назустріч такій політичній потребі, у червні 1993 р.
на засіданні Європейської Ради в Копенгагені країни ЄС визна�
ли можливість приєднання нових членів з числа країн Центра�
льної Європи – після досягнення ними відповідних критеріїв,
які отримали назву «Копенгагенських критеріїв».
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1
Основні умови розширення були затверджені в статті 237 Римського Догово�
ру (тепер це стаття 49 Договору про Європейський Союз в редакції Амстер�
дамського Договору): «Будь�яка європейська держава може подавати заявку
про членство в Союзі. Вона повинна направити цю заявку Раді, що приймає
рішення одностайно після консультацій з Комісією і отримання згоди євро�
пейського Парламенту, який діє на основі рішення, прийнятого абсолютною
більшістю його членів».

2
Паризький Договір про заснування Європейського Співтовариства вугілля і
сталі (1951), Римські Договори про заснування Європейського (Економічно�
го) Співтовариства і Євроатома (1957) були підписані шістьма країнами�зас�
новниками: Бельгією, Голландією, Люксембургом, Німеччиною, Італією та
Францією.



Копенгагенські критерії у загальних рисах визначають
вимоги до країн�кандидатів і поділяються на три групи: еконо�
мічні, політичні та «членські». Чіткої конкретизації, що саме
включає в себе кожен із критеріїв у зведеному вигляді, докумен�
ти ЄС не містять. Водночас, аналіз вимог до країн�кандидатів
дозволяє скласти уявлення про основні складові кожної групи
критеріїв. З точки зору побудови та принципів функціонування
публічної адміністрації найбільш цікавою є перша група крите�
ріїв (так званих політичних). Найбільш істотні складові цього
критерію можна представити наступним чином:

� забезпечення свободи парламентських, президентсь#
ких виборів і виборів до місцевих органів влади;

� створення та розширення діяльності демократич#
них інституцій, неурядових організацій, незалежних
засобів масової інформації;

� прийняття законодавства, що надійно захищає пра#
ва меншин, і створення відповідних установ;

� посилення боротьби з організованою злочинністю та
корупцією;

� вирішення питань правового забезпечення та поси#
лення спроможності боротьби з відмиванням коштів;

� створення надійно діючих інститутів у сфері право#
суддя і внутрішніх справ;

� здійснення заходів з протидії дискримінації у всіх сфе#
рах суспільного життя;

� забезпечення незалежності судової влади, покращан#
ня функціонування судів;

� захист особистих прав та свобод.
Країни, які бажають стати членами Європейського Союзу,

повинні не лише закріпити принципи демократії і верховенст�
ва права, а й втілювати їх у повсякденне життя. Тому Комісія в
своїх Висновках про виконання політичних критеріїв вихо�
дить за межі формального опису політичних інститутів і відно�
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КОПЕНГАГЕНСЬКІ КРИТЕРІЇ
� стабільність установ, що гарантують демократію, вер�

ховенство права, забезпечення прав людини, повагу і захист
прав меншин;

� наявність діючої ринкової економіки та спроможніс�
ть витримати тиск конкуренції та ринкових сил у межах Євро�
пейського Союзу;

� спроможність взяти на себе зобов’язання, що випли�
вають із членства в ЄС, включаючи визнання цілей політично�
го, економічного та валютного союзу.



син з ними. Вона оцінює чи має демократія реальний вимір.
При цьому перевіряється, яким чином захищаються права і сво�
боди, задекларовані в конституціях та національному законо�
давстві країн�кандидатів.

У цілому на систему публічної адміністрації буде вплива�
ти і третя група критеріїв, так званих «членських», – визнання,
адаптація та практичне застосування acquis communautaire –
«правового надбання» ЄС, тобто сукупності правових докумен�
тів, напрацьованих Співтовариством (установчі договори, на�
станови, директиви та інші акти, визначені в ст. 249 ДЄСПВ)

3
.

Виконання «членських» критеріїв – ключовий аспект під�
готовки до членства в Європейському Союзі. Він вимагає не ли�
ше включення acquis до національного законодавства, а й
забезпечення його дієвого застосування за допомогою належ�
ним чином підготовлених (а часами і створених) адміністрати�
вних та судових структур.

Переговори між Європейським Союзом і країнами�кан�
дидатами щодо імплементації acquis communautaire ґрунту�
ються на таких принципах:

� нові члени повинні взяти на себе права й обов’язки, які
випливають з членства на основі acquis communautaire на мо�
мент приєднання;

� від них вимагається адаптація, імплементація і приве�
дення в дію acquis до моменту приєднання; зокрема заходи, не�
обхідні для розширення спільного ринку, мають негайне
застосування;

� протягом переговорів про приєднання прогрес кра�
їн�кандидатів у адаптації acquis буде регулярно перевірятись на
основі звітів Європейської Комісії.

Крім того, існують п’ять так званих критеріїв конверген�
ції (зближення), виконання яких дає країнам право вступу до
економічного та валютного союзу. Вони стосуються цінової
стабільності, дефіциту бюджету, державного боргу, стабільнос�
ті національної валюти та відсоткових ставок.

Слід зазначити, що до нових країн�кандидатів вимоги вико�
нання критеріїв вступу значно жорсткіші, ніж це було в межах по�
передніх етапів розширення. Перелік основних критеріїв також
може доповнюватися Європейським Союзом у ході переговорів з
країнами�кандидатами. Розширення критеріїв вступу здійснюва�
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3
Складовою частиною acquis communautaire також є прецедентне право Суду
ЄС

П
, система заходів, вжитих у напрямку здійснення спільної зовнішньої по�

літики і політики безпеки, у сфері правосуддя і внутрішніх справ, а також між�
народні договори, укладені Співтовариством, і договори, укладені
країнами�членами між собою у сфері діяльності Союзу.



лось, наприклад, шляхом прийняття рішення на зустрічі в верхах
у Мадриді

4
, де були сформульовні вимоги щодо адміністративної

здатності країн�кандидатів у запровадженні acquis. Також по�
трібно брати до уваги, що aquis є живим «організмом», який ево�
люціонує. Це означає, що країни�кандидати можуть стикатись з
новими викликами, бо нові законодавчі європейські акти встано�
влюватимуть нові сфери регулювань. Таким було впровадження
Шенгенської угоди та механізмів її виконання (або так званого
Шенгенського aquis) до первинного права Співтовариств. Це
означало збільшення проблем пристосування до членства на
цілий комплекс питань із сфери внутрішніх справ та правосуддя
(як�то захист та безпека границь інше).

Сценарій, згідно з яким здійснюється процес інтеграції до
Співтовариств, був визначений в документі Європейської Ко�
місії «Програма 2000 – заради сильного та розширеного
Союзу». В цьому документі Європейський Союз серед інших
питань виносить на порядок денний питання публічної ад�
міністрації, але не з точки зору її структури, а з точки зору її
ефективності: «(...) як було підкреслено на засіданні Європейсь�
кої Ради в Мадриді, інституційна та адміністративна спромож�
ність для реалізації країнами�кандидатами acquis є головною
проблемою у питанні розширення. Їм [країнам�кандидатам –
прим. авт.] повинна бути надана допомога з метою створення
інституцій та органів влади, які здатні розробляти та ефективно
впроваджувати законодавство Співтовариств»

5
. Згідно з прин�

ципами «Програми 2000» процес розширення Євросоюзу но�
сить відкритий і еволюційний характер, а країни�кандидати
будуть охоплені новою стратегією приєднання.

Європейська Комісія в 1997 році як доповнення до «Прог+
рами 2000» представила індивідуальні Відгуки про підготовку
країн асоціації з Центральної та Східної Європи, Мальти i Кіпру
до членства в Європейському Союзі. Кожний Відгук описував
попередні відносини між країною та Євросоюзом, представляв
аналіз ситуації в країні з точки зору існуючих економічних та
політичних умов, а також спроможності адаптувати acquis. Він
завершувався загальною оцінкою перспектив країни асоціації
щодо вступу до Співтовариств і рекомендаціями про проведен�
ня дальших переговорів. «Партнерство заради членства» – до�
кумент, який було опубліковано в 1998 році для кожної країни,
об’єднував різноманітні форми допомоги, що надавались з бо�
ку Європейського Союзу в єдину структуру, та забезпечував чіт�
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15–16 грудня 1995 року.
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ко визначені програми для підготовки кожної країни у спосіб,
визначений в індивідуальних Відгуках.

Також Європейська Комісія у Відгуках визначала слабкі
сторони країни�кандидата. Наприклад, в типовому Відгуку мо�
жна віднайти таке твердження: «Адміністративні структури кра�
їни (назва країни) потребують проведення більш глибоких
реформ з тим, щоб вони мали належну спроможність ефектив�
но управляти acquis в середньостроковій перспективі».

У Додатку до «Партнерство заради членства» для тієї ж
країни у частині «Адміністративна здатність для застосування
аcquis» зазначається: «Для забезпечення ефективної імплемен�
тації та застосування acquis, основні реформаторські зусилля
повинні бути спрямовані у напрямку зміцнення адміністратив�
них структур фактично у всіх секторах Європейсього Союзу.
Особливо повинні бути зміцнені органи влади, які забезпечу�
ють належне застосування вимог Європейського Союзу до
спільного ринку, та митні органи. Необхідно підвищити здат�
ність органів, які здійснюють регуляторні функції та функції
моніторингу в таких сферах як конкуренція, безпека, страху�
вання, банки, відмивання коштів, публічні замовлення, захист
прав споживачів, безпека транспорту, стандартизація та серти�
фікація, навколишнє середовище, фінансовий контроль, вете�
ринарний та фіто�санітарний контроль, безпека та якість
харчових продуктів, інспекції нагляду за умовами праці.

Додаткові дії повинні бути здійснені у напрямку підви�
щення кваліфікації працівників з питань, що стосуються Євро�
пейського Союзу та ефективної публічної адміністрації
загалом. Вони повинні охоплювати розробку комплексної на�
ціональної стратегії навчання для державних службовців»

6
.

Адміністраційна здатність у впровадженні aquis commu#
nitaire разом із політичними й економічними критеріями та
спроможністю виконання зобов’язань, які виникають із членс�
тва в ЄС, є одним із чотирьох аспектів контролю й оцінки, що
здійснюється Європейською Комісією, і результати якої пуб�
лікуються щорічно по відношенню до всіх країн�кандидатів. У
всіх Avis питання адміністративної здатності були розміщені в
цетральній, фундаментальній, частині Avis, в розділі (B4). Про�
блеми публічної адміністрації обговорюються в інших части�
нах Avis і щорічних звітах, зокрема:

� в частині, присвяченій політичним критеріям, аналізу�
ється функціонування виконавчої гілки влади, з особливою ува�
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гою на її відносини з судовою владою, функціонування
місцевих органів влади та органів самоврядування, а також ме�
тоди діяльності державної служби;

� в частині, присвяченій зобов’язанням, що виникають із
членства, мова йде про фінансові питання та проблеми контро�
лю в публічній адміністрації.

Здатність національних адміністрацій виконувати вимо�
ги, які виникають з aquis communitaire, є настільки важливими,
що у випадку, коли це може становити реальну загрозу для інте�
грації даної країни до Європейських Співтовариств, опрацьо�
вується спеціальна програма «раціоналізації» функціонування
адміністрації. В рамках таких програм реалізовуються заходи,
які мають за мету покращання ситуації в тих аспектах діяльнос�
ті національних адміністрацій, які в щорічних звітах Європей�
ської Комісії про стан підготовки до членства оцінювались як
слабкі сторони і поставили б під сумнів можливість виконання
зобов’язнь, пов’язаних із членством в ЄС. Така програма, напри�
клад, сьогодні реалізовується в Польщі

7
.

Згідно із висновками Європейської Комісії перед країнами+
кандидатами Центральної та Східної Європи лежить ще до+
сить довгий шлях для того, щоб розвинути цю спроможність.
Окрім згаданих вище секторних невідповідностей, на поверхні
з’являється критика більш загального характеру, навіть тоді, ко�
ли Комісія не нав’язує моделі вирішення існуючих проблем. Во�
на може стосуватись таких питань, як відсутність узгодженого
комплексного плану проведення адміністративної реформи; не�
досконале законодавство, недостатні ресурси та «моральність»
державної служби; недоліки у системі міжвідомчої координації
політики європейської інтеграції; недоліки в механізмах бороть�
би з корупцією та організованою злочинністю.

У процесі переговорів про вступ визначаються умови, на
яких кожен кандидат може приєднатися до ЄС, та терміни при�
йняття, імплементації і правового впровадження acquis. В окре�
мих випадках можливе врахування перехідних заходів, але вони
мають бути чітко визначеними за змістом і тривалістю.

Згідно з головними переговорними принципами, прийня�
тими на засіданні Європейської Ради у Люксембурзі

8
й підтвер�

дженими на Європейській Раді в Гельсінках
9
, кожна
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країна�кандидат діє за окремим графіком і може бути прийнята
до Європейського Союзу настільки швидко, наскільки швидко
вона виконає критерії вступу та членські зобов’язання.

Ïðèíöèïè ôîðìóâàííÿ ñòàíäàðò³â óïðàâë³ííÿ
â ªâðîïåéñüêîìó Ñîþç³

У сукупності європейських правових норм (acquis
communautaire) не існує жодних положень щодо загальних
принципів організації системи публічної адміністрації. Це пи�
тання із врахуванням принципу субсидіарності кожна країна
Європейського Союзу вирішує самостійно. Такий підхід харак�
терний як для існуючих країн�членів, так і країн, які готуються
до вступу до ЄС.

Розвиток політики в сфері адміністрації Європейського
Союзу є проміжним продуктом розробки і реалізації спільних
політик в інших секторах та правових вимог щодо адміністра�
тивних структур і процедур в країнах�членах. Але відсутність
владних повноважень Співтовариств у сфері адміністрації не
перешкоджає Європейському Союзу формулювати заходи, які
безпосередньо або опосередковано впливають на цю політику
в країнах�членах. Тому політика Співтовариств щодо публічної
адміністрації не є результатом обдуманих намірів та планів, а
швидше їх повною відсутністю.

Незважаючи на брак певних норм права в acquis
communautaire, існування консенсусу навколо цього питання при�
звело до запровадження принципів публічної адміністрації, що є
спільними для країн�членів ЄС, незважаючи на умови їх різної
юридичної традиції та організації системи органів влади. Протя�
гом років ці принципи визначались та удосконалювались
через юриспруденцію національних судів, а потім – через
практику Суду Європейських Співтовариств. У країнах�чле�
нах ЄС ці стандарти разом із принципами, закладеними положен�
нями конституцій, зазвичай вбудовані або представлені у вигляді
низки нормативно�правових актів, таких як:

� адміністративні процедурні кодекси;
� адміністративні процесуальні кодекси;
� закони про свободу інформації;
� закони про державну службу.
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Політика Співтовариств і їх правові норми мають знач�
ний вплив на розвиток адміністративного права та адміністра�
тивних структур в країнах�членах ЄС. Більшість секторів
адміністрації охоплені або піддаються впливу з боку acquis
communautaire. Ініціативи, які стосуються окремих секторів
адміністрації, одночасно охоплюють певну концепцію з чітко
визначеними цілями та стандартами в сфері адміністрування.
Це можна чітко прослідкувати в рамках процесів лібералізації
монополістичних в минулому секторів економіки, таких як:
комунікації, транспорт та енергетика, – що відбуваються шля�
хом створення відповідного конкурентного законодавства.
Саме в цих сферах правові норми Співтовариств вимагають
проведення ринково орієнтованих адміністративних реформ
в країнах�членах. Розвиток прав людини і громадянина, які
останнім часом сфокусовані навколо Хартії фундаментальних
прав, також має значення для формування політики у сфері ад�
міністрації. Статті 41 та 42 Хартії фундаментальних прав гара�
нтують право на «належне управління» та доступ до урядових
документів

10
. Сукупність згаданих вище факторів призвела до

появи так званого «Європейського адміністративного про�
стору» (European Administrative Space)

11
, який, головним чином,
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Стаття 41. Право на «належне управління»:

1. Кожен має право на безстороннє, чесне провадження його/її справ за об�
ґрунтований проміжок часу будь�якою інституцією або органом Європейсь�
кого Союзу.
2. Це право включає: право кожного бути вислуханим до моменту, поки буде
прийняте будь�яке індивідуальне рішення, що може на нього/неї шкідливо
вплинути; право кожної особи на доступ до його/її особистих даних, не див�
лячись на законні інтереси для дотримання конфіденційності та збереження
професійної і комерційної таємниці; зобов’язання органів виконавчої влади
обґрунтовувати свої рішення.
3. Кожна особа має право на отримання від Співтовариств відшкодування
будь�яких збитків, завданих якою�небудь її інституцією або її державними
службовцями при виконанні ними повноважень, відповідно до принципів, за�
гальноприйнятих у законодавстві країн�членів.
4. Кожен має право звернутись до інституцій Європейського Союзу на одній із
мов діючих Договорів та повинен отримати відповідь тією самою мовою.
Згідно із статтею 51 це право застосовується також до країн�членів, коли вони
запроваджують законодавство Співтовариств. (Хартія фундаментальних
прав Європейського Союзу прийнята на засіданні Європейської Ради, що від�
булось 7–9 грудня 2000 року в Ніцці).

11
Європейський адміністративний простір (ЄАП) складається із спільних стан�
дартів для здійснення управління, які визначаються законом і запроваджу�
ються через систему заходів, процедур та механізмів підзвітності. Хоча ЄАП
не є складовою aquis communautaire, країни�кандидати повинні опиратись
на них при реформуванні своїх адміністративних систем. Див. European
Principles for Public Administration, Sigma Papers: No. 27, Paris, OECD, 1998.



стосується питання інституційних рамок, процесів, загальних
адмiністративних стандартів та принципів функціонування дер�
жавної служби.

ªâðîïåéñüêèé àäì³í³ñòðàòèâíèé ïðîñò³ð

Влада та публічна адміністрація є особливою частиною
процесу інтеграції до Європейського Союзу, оскільки не існує
однозначних та жорстких норм, які визначають модель адмi�
ністрації, яка повинна бути запроваджена країнами�кандидата�
ми. До країни�членів ЄС застосовуються так звані «вимоги про
виконання». Країни�члени повинні бути здатні реалізовувати
європейське законодавство та політику у своїх країнах. З цього
погляду країни�члени є взаємозалежними. Рівномірне функ�
ціонування Європейського Союзу в цілому та інтереси окремо
взятих країн�членів залежать від адміністративної здатності кож�
ної країни. Уряд ЄС по своїй суті є ланцюгом національних
урядів та адміністрацій. І цей ланцюг настільки сильний, на�
скільки сильна найслабша його складова.

Європеїзація національних правових систем та адмініст�
рацій здійснюється різними способами, з яких лише деякі пе�
редбачають безпосередній вплив регулювань, прийнятих на
рівні Співтовариств, на кшталт національних інституцій. Кріс�
тоф Кніл і Дірк Лехмкул розрізняють три моделі європеїзації на�
ціональних інстититуційних систем:

� Механізм інституційного достосування – Співто�
вариства, реалізуючи свою політику, окреслюють кон�
кретні інституційні вимоги, до яких повинна
достосуватись кожна країна�член Європейського
Союзу; Співтовариства визначають інституційну мо�
дель в даній сфері.

� Механізм зміни внутрішньонаціональної струк�
тури шансів і можливостей (зміна умов гри) –
право Співтовариств спричиняє зміни в розподілі за�
собів та повноважень між національними «акторами»,
що в результаті порушує існуючу інституційну рівнова�
гу та вимушує до трансформації системи інституцій.

� Механізм зміни переконань та очікувань сус�
пільних акторів – це фактично «найслабший» меха�
нізм, оскільки європейська політика не диктує ані
конкретних інституційних розв’язань, ані не вимушує
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до зміни інституційного підґрунтя стратегічної вза�
ємодії, а призводить до трансформація інституційної
системи внаслідок зміни відношення суспільних акто�
рів до певних аспектів реальності. Цей механізм базу�
ється на логіці пізнання

12
.

Поєднання названих вище трьох механізмів можна від�
найти в будь�якій сфері європейської політики. Однак окремі
прийняті механізми показують тенденцію до пов’язування їх з
певними політиками Європейського Союзу. Тому безпосеред�
ність інституційного впливу є домінуючою характеристикою
нових політик, що регулюють Співтовариства, які спрямовані
на обмеження або ліквідацію негативних внутрішніх наслідків
ринкової діяльності: охорона навколишнього середовища, охо�
рона здоров’я і безпека праці, захист споживачів, деякі аспекти
соціальної політики. В цих сферах політики Співтовариства
спрямовані на заміщення локальних, внутрішньонаціональних
інституційних розв’язань уніфікованими моделями Співтова�
риства. В літературі такий підхід називають позитивною ін�
теграцією13

.
На відміну від наведеної вище ситуації, в сфері «старих»

регуляторних політик маємо справу з так званою негативною
інтеграцією, яка в цілому опирається на другий механізм, опи�
саний вище

14
. Старі регуляторні політики займаються «cтво�

ренням ринку»: визначають доступ до ринку, діяльність на
ринку, встановлюють норми відповідного функціонування
ринків. Загалом вони зорієнтовані на лібералізацію та дерегу�
ляцію з метою забезпечення належного функціонування Спіль�
ного ринку. Тому їх основним завданням є заборона,
спрямована проти всіх регулювань на національному рівні, які
б могли створювати бар’єри для вільного переміщення товарів
та послуг. Наприклад, заборона застосування обмежень в тор�
гівлі пивом, приводить до того, що можливості вільного експо�
рту пива на інші ринки, а з другої сторони, необмеженого
імпорту з інших ринків, запроваджує істотні зміни в механізмах
прийняття економічних рішень національними виробниками
пива. Внаслідок такої зміни структури «ринкових шансів і мож�
ливостей», без сумнівів, відбудуться інституційні зміни в даній
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сфері як з боку виробників та продавців пива, так і з боку ад�
міністрації, що займається здійсненням нагляду та контролю за
цією частиною ринку. А значить вплив на кшталт інституцій
відбувається опосередковано за допомогою механізму «регуля�
ційної конкуренції»: Спільний ринок, який розширюється,
перемiщення товарів, працівників і капіталу змушують націона�
льні адміністрації до покращання національного законодавст�
ва в такий спосіб, щоб воно не становило перешкоду для
власних суб’єктів підприємницької діяльності і не знищувало їх
конкурентності на європейському ринку.

Третій із згаданих механізмів представляє собою основу
для так званої скелетної інтеграції, сутністю якої є створення
перешкод для майбутньої сильнішої, обов’язкової позитивної
або негативної інтеграції. В цьому механізмі перш за все мова
йде про зміну способу мислення в країнах�членах про певну
проблему, конкретне розв’язання якої в даному моменті немож�
ливе, виходячи із відмінностей та різниці в підходах до вирi�
шення даного питання. В такому випадку європейська політика
спрямована на стимулювання та забезпечення підтримки загаль�
них цілей європейських реформ шляхом зміни «політичного
клімату» навколо проблеми, що повинна бути вирішена в май�
бутньому. Прикладом може бути політика, яка провадиться в сек�
торі залізної дороги

15
.

Замість чітко сформульованих норм, існує певний набір
критеріїв, що стосуються адміністративних процедур та прохо�
дження державної служби, яких повинні дотримуватись органи
державної влади, щоб відповідати цінностям демократичного
суспільства. Ці критерії складають сутність Європейського
адміністративного простору, чиї принципи повинні бути реа�
лізовані кожною країною�членом ЄС. Сутністю адмініст�
ративного механізму Євросоюзу є – як вже згадувалось раніше –
те, що немає в aquis жодних регулювань, які б визначали конкр�
етну структуру та організаційні засади внутрішньої побудови орга�
нів публічної адміністрації країн�членів; такі регулювання визна�
чають виключно кінцеві результати діяльності національних
адміністрацій та засади, якими вони повинні керуватись для
досягнення цілей. ЄАП насправді створена не шляхом безпо�
середнього впровадження певних норм адміністративного
права в кожній національній адміністрації, а шляхом послідов�
ного застосування критеріїв результативності як органами
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контролю та аудиту Європейської Комісії, так і їх застосування в
рішеннях Суду Європейських Співтовариств. Рішення Суду
становлять реальне підґрунтя для трансформації національних
систем і способів їх функціонування (детальніше про цю про�
блему в наступному розділі).

Існує декілька принципів і механізмів адміністративного
права, які спрямовані на забезпечення надійності та передба�
чуваності (також використовуються поняття правової впев�
неності або юридичної безпеки) адміністративних дій та управ�
лінських рішень. Усі ці принципи мають на меті викорінення
свавілля у вирішенні державних справ.

Верховенство права є багатостороннім механізмом за�
безпечення надійності та передбачуваності, який базується на
принципі «управління згідно із законом». Сутність верховенст�
ва права полягає в тому, що органи державної влади повинні
здійснювати свої функції та повноваження відповідно до чин�
ного законодавства. Органи державної влади повинні приймати
рішення, дотримуючись загальних правил і принципів та неу�
переджено ставлячись до будь�кого, хто підпадає під сферу їх
повноважень. Слід зробити особливий наголос на нейтральнос�
ті та узагальненості застосування такого підходу (принцип не�
дискримінації). Органи державної влади ухвалюють рішення
відповідно до затверджених процедур, а також у відповідності із
тлумаченнями, виробленими в судовій практиці, не беручи до
уваги жодні інші чинники. Верховенство права протидіє свавіл�
лю (упередженості), тобто використанню владних повнова�
жень у власних інтересах, кумівству та іншим відхиленням.
Верховенство права вимагає чіткої ієрархії норм права, запро�
ваджених незалежними судами, а також передбачає, що органи
державної влади не наділені повноваженнями здійснювати дії
всупереч загальним правилам, затвердженим та оприлюдне�
ним спеціальним нормативно�регулятивним рішенням.

Іншою засадою, що сприяє запровадженню принципу на�
дійності та передбачуваності, є правовий принцип пропорцій+
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОСТІР
побудований на таких засадах:

� надійність та можливість прогнозування (правова
впевненість);

� відкритість та прозорість;
� відповідальність;
� ефективність та результативність.



ності (доцільності та відповідності). Він означає, що згідно із
законом адміністративні дії повинні бути пропорційно вимог�
ливими, тобто не можуть вимагати від громадян більше, ніж
необхідно для досягнення мети. Принцип пропорційності схо�
жий на принцип раціональності. Пропорційність також озна�
чає, що незаконно застосовувати певне законодавство у тих
випадках, коли вищезазначені дії можуть призвести до наслід�
ків, непередбачуваних законом. Така ситуація може бути роз�
цінена, як зловживання адміністративними повноваженнями.

Один із принципів, що діє на підтримку «управління
згідно із законом», є принцип процедурної справедливості. Згід�
но з цим принципом процедури повинні гарантувати акуратне
та неупереджене застосування права та приділяти увагу
суспільним цінностям, таким як повага до людини та захист її
честі і достоїнства. Конкретним застосуванням принципу
процедурної справедливості є норма права, за якою права та
інтереси жодної людини не можуть бути порушені без
ознайомлення її з фактами та проблемами, які спричинили пев�
ні дії, та без врахування думки цієї особи згідно з існуючою
процедурою. Правило заздалегідь повідомляти про адміністра�
тивні дії, що плануються, також пов’язане із дотриманням прин�
ципу справедливості.

Наступним принципом є своєчасність функціонування
адміністрації. Затримки (уповільнення) у прийнятті органами
державної влади рішень і здійснення ними певних дій може
викликати розчарування, недовіру або зашкодити як суспіль�
ним, так і особистим інтересам. Затримки можуть бути ви�
кликані нестачею ресурсів або відсутністю політичної волі. Але
досить часто вони спричинені неефективністю та некомпе�
тентністю (низькою кваліфікацією) державних службовців.
Норми права можуть допомогти у вирішенні цієї проблеми
через чітке визначення часових меж, протягом яких поставлені
завдання повинні бути виконані. З однієї сторони, відбір держав�
них службовців на роботу на основі їх професійних якостей та
заслуг, а з іншої – постійне підвищення рівня їх кваліфікації,
сприятиме зменшенню некомпетентності та забезпеченню
надійності управління.

Професіоналізм та професійна доброчесність державної
служби слугують опорою для забезпечення принципів надій�
ності та передбачуваності державного управління. Професійна
доброчесність державних службовців ґрунтується на поняттях
неупередженості (відсутності необ’єктивного ставлення) та
професійної незалежності. В сфері публічної адміністрації,
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упередженість означає наявність при оцінюванні ситуації
схильності до прийняття певного рішення, що спричиняє
невиправдане та несправедливе нехтування інтересів сус�
пільства або порушення прав зацікавлених сторін. Правові по�
ложення, які забороняють державним службовцям брати
участь у прийнятті рішень у справах, в яких вони зацікавлені
або представляють інтереси третьої сторони, мають на меті
зміцнити вагомість неупередженості.

Відкритість передбачає, що управління відкрите для
зовнішньої перевірки, в той час, як принцип прозорості допус�
кає, що «зовнішній погляд» може просвітити управлінську струк�
туру наскрізь з метою перевірки та нагляду. З одного боку, від�
критість та прозорість дозволяють будь�кому, хто стикається із
адміністративними діями, дізнатися, на основі чого вони
впроваджуються; а з іншого – вони полегшують органам, що
здійснюють нагляд, проведення зовнішніх перевірок. Відкри�
тість та прозорість є також необхідними інструментами забез�
печення принципу верховенства права, рівноправності перед
законом і підзвітності.

Якщо ми говоримо про відповідальність, то під нею ми
розуміємо, що особа або орган влади повинні пояснити та
обґрунтувати свої дії перед тими, хто цього вимагає. Так, в
адміністративному праві це означає, що кожний адмініст�
ративний орган повинен бути відповідальним за свої дії та
прийняті рішення перед іншими адміністративними, законо�
давчими або судовими органами. Згідно з принципом від�
повідальності, жоден орган не може бути звільнений від
контролю та перевірок з боку інших органів. Існує багато меха�
нізмів звітності, серед них: судовий розгляд, оскарження до
вищого адміністративного органу, розслідування омбудсме�
на, інспектування, здійснене спеціальною комісією або радою,
та перевірка у парламентському комітеті. Відповідальність
важлива, оскільки вона гарантує в державному управлінні до�
тримання таких цінностей, як ефективність, результативність,
продуктивність та передбачуваність.

Для того щоб публічна адміністрація була підзвітною, а
органи державної влади чітко здійснювали свої повноваження
відповідно до закону та існуючих процедур, необхідно здійс�
нювати нагляд. Мета нагляду – переконатись, наскільки органи
державної влади та посадові особи виконують свої функції ефе�
ктивно, результативно та своєчасно, дотримуючись принципів
і процедур, встановлених нормативно�правовими актами. Інши�
ми словами, нагляд здійснюється з метою дотримання принци�
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пу «управління згідно із законом», який є важливим
інструментом захисту як суспільних інтересів, так і прав особис�
тості.

Одним із критеріїв, за допомогою якого оцінюється від�
повідальність, є ефективність управлінської діяльності. Важли�
вості та цінності ефективності як чиннику державного
управління було приділено увагу зовсім недавно. Що стосується
продуктивності, то це поняття виникло тоді, коли держава ста�
ла виробником і постачальником державних послуг. Сутність
ефективності як управлінського вміння означає забезпечення
найкращого співвідношення між задіяними ресурсами та отри�
маними результатами.

Результативність, що є спорідненою за змістом до ефек�
тивності, полягає у тому, щоб забезпечити успішність держав�
ного управління у досягненні цілей та вирішенні суспільних
проблем, що були поставлені перед ним з боку уряду або визна�
чені законодавством. Результативність передбачає аналіз існу�
ючої державної політики, а також оцінку того, наскільки добре
ця політика втілюється органами державної влади та державни�
ми службовцями.

Європейський адміністративний простір в основному бу�
ло створено за допомогою механізмів прецидентного права,
тобто рішення Суду Європейських Співтовариств є основною
для тлумачення правил та принципів адміністративного прова�
дження на рівні Співтовариств та в країн�членів Союзу. Якщо
ми спробуємо зробити витяг найбільш важливих внесків із
справ, розглянутих в Суді ЄСП, ми отримаємо такі основні прин�
ципи європейського адміністративного права (у алфавітно�
му порядку):

� Управління згідно із законом або принципом правової
впевненості.

� Тимчасові засоби судового захисту проти діяльності
адміністративного органу.

� Зобов’язання органів державної влади діяти відповідно
до покладених на них завдань.

� Принцип недискримінації.
� Принцип пропорційності.
� Захист легітимних очікувань.
� Право бути вислуханим в процесі адміністративного

провадження та право на належне провадження справи.
� Право на дієву систему публічного управління, здат�

ну ефективно реалізовувати законодавство Співтова�
риства.
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� Обґрунтування доцільності адміністративних рішень.
� Нагляд за функціонуванням адміністрації та право

оскарження адміністративних рішень в судах.
� Своєчасність дій та рішень публічної адміністрації.
Треба зазначити, що застосування ЄАП не передбачає

створення єдиних інституційних рамок для його реалізації.
Правила та норми можна реалізовувати у різноманітний спо�
сіб: основним питанням є наскільки вибрані шляхи забезпечу�
ють їх належне дотримання. Для того щоб проілюструвати
такий підхід, хотілось би привернути увагу до загальних питань
адміністративної юстиції та зокрема до права на оскарження
адміністративних рішень. В деяких країнах це право реалізу�
ється за допомогою системи адміністративних судів, в інших –
шляхом створення відповідних адміністративних апеляційних
органів. Питання структури є другорядним, оскільки на пер�
ший план виходить інше: чи має громадянин достатньо гаран�
тій ефективного вирішення своїх проблем незалежним та
неупередженим органом у випадку, якщо орган державної вла�
ди порушує його законні права або інтереси? Навіть якщо від�
повідні інституції існують, країни�члени не захищені від
ситуації коли їх рішення можуть бути поставлені під сумнів: Суд
ЄСП при будь�якому розгляді справи перевіряє, наскільки
рішення адміністративного чи апеляційного органу були спра�
ведливі, чесні та узгоджені з юридичною практикою, визначе�
ною Хартією фундаментальних прав Європейського Союзу.

Ïîõîäæåííÿ ðåôîðì ïóáë³÷íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
â êðà¿íàõ Öåíòðàëüíî¿ òà Ñõ³äíî¿ ªâðîïè
íà ïî÷àòêó 90-õ ðîê³â

Після краху тоталітарних систем в більшості країн
Центральної та Східної Європи були ініційовано структурні ре�
форми, які зазвичай передбачали такі економічні, соціальні та
політичні зміни, як:

a. Демократизація та верховенство права: проведен�
ня вільних виборів, свобода думки та преси (відміна цензури та
заборона дискримінації), створення інституцій для захисту
прав людини і громадянина (інститут омбудсмена, конститу�
ційні суди) та системи незалежного судочинства, реалізація
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принципу розподілу і рівноваги влади та запровадження гро�
мадського контролю за функціонуванням збройних сил;

b. Розвиток вільної ринкової економіки: право на
здійснення підприємницької діяльності, захист прав власності,
приватизація, лібералізація зовнішньої торгівлі, захист прав
споживачів, запровадження антимонопольних заходів, свобо�
да обміну валют;

c. Побудова громадянського суспільства: право на
свободу об’єднання у громадські організації та політичні партії,
створення інституційних рамок для функціонування місцевої
демократії (реалізація принципу субсидіарності, вибори до
місцевих органів влади), створення інституцій суспільного діа�
логу у виробничих відносинах, партнерство з третім сектором
(наприклад, розвиток професійного самоврядування: юристів,
суддів, лікарів, молодшого медичного персоналу тощо).

Таким чином, перші хвилі реформ були скоріше виклика�
ні загальними вимогами трансформації до стандартів демокра�
тичних та ринково орієнтованих суспільств, аніж певними,
чітко визначеними політичними цілями, як�то: вступ до НАТО
чи Європейського Союзу. Вони були спричинені внутрішніми
потребами самих суспільств, що визволялись від попереднього
режиму. Домінуючим стимулом стала необхідність подолання
бар’єрів, які стоять на перешкоді економічного розвитку та де�
мократії. Це було особливо помітно, коли певні реформаторсь�
кі дії були підтримані або були предметом боротьби коаліції
політичних сил, чиї позиції щодо Європейської чи Північноат�
лантичної інтеграції були досить суперечливими. Такі загальні
тенденції, звичайно, не виключають того факту, що в певних
країнах існували політичні сили, які від самого початку здійс�
нення реформ трактували як інструмент для майбутнього збли�
ження із Співтовариствами. Однак, цей аргумент не можна
використовувати як основу, переконливий доказ для проведен�
ня реформ. Він часами відігравав допоміжну роль, стимулював
впевненість, що країни знаходяться на правильному шляху.

Жорстке прикріплення реформаторських дій до процесу
європейської інтеграції були характерною особливістю по�
літичних сил таких країн, як Польща та Угорщина. Цьому існує
дві причини: 1) існуючі політичні еліти були одержимі ідеєю на�
лежного розташування своїх країн в міжнародному співтова�
ристві, вони були готові запропонувати нову та ретельно
обмірковану (зрілу) концепцію національних інтересів своїм
країнам; 2) відносно ранній початок процесу демократизації та
проведення ринкових реформ в згаданих країнах (перші рефо�
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рматорські дії були реалізовані ще на початку 80�х років) та
ліберальна політика цих країн у сфері комунікації та туризму з
західними країнами значною мірою приготували суспільства
до визнання привабливою ідею зближення до Заходу.

Хотілось би зробити окремий наголос на те, що перші
етапи реформ були спричинені низкою загальних вимог, які
повинні бути виконані лише для того, щоб отримати ви�
знання міжнародної спільноти як демократичних кра�
їн з ринковою економікою. У спрощеному варіанті до таких
критеріїв можна віднести, наприклад, критерії для набуття
членства в таких організаціях, як Рада Європи, ОБСЄ або в еко�
номічній сфері – CEFTA (Центрально�європейська угода про
вільну торгівлю) чи Світова Організація торгівлі (СОТ). Що сто�
сується виконавчої влади, основним завданням було створення
системи, яка гарантує демократичну легітимацію всіх органів
державної влади та запроваджує громадський контроль за їх
функціонуванням, тобто виконання стандартів демократич�
ного управління в інтересах своїх громадян, незважаючи на
будь�які інші цілі або майбутні політичні плани.

Хоча реформа державного управління у вузькому сенсі
цього слова, тобто реструктуризація апарату виконавчої влади,
і не була пріоритетом у ті часи, більшість змін були життєво не�
обхідними на «наступний» день після демократичного перево�
роту. Просто країни стикнулись з серйозними проблемами,
пов’язаними із адміністративною здатністю, необхідною
для подолання швидко зростаючих нових проблем, таких як
безробіття, банкрутство, підвищення рівня бідності, імміграція.
В більшості країн Центральної та Східної Європи певні зміни
були ініційовані відразу після створення основних демократич�
них інституцій. Але цього було недостатньо. Такі негативні
процеси, як, наприклад, збільшення кількості позбавлених мож�
ливості скористатись державними послугами, зростання рівня
злочинності, корупції та шахрайства, довели, що питання під�
вищення адміністративної здатності урядів потребують прове�
дення радикальних реформ, які дозволять державним органам
на всіх рівнях функціонувати ефективно. Фактично це було пи�
тання віднаходження відповідних інституційних розв’язань для
ефективного виконання публічних завдань в нових умовах.
Хвиля демократизації та ринкових реформ призвели до
неминучих структурних змін в системі державного
управління. Треба наголосити ще раз, що відповідні реформи
були здійснені у відповідь на внутрішню вимогу окремих сус�
пільств. Зовнішні умови відігравали лише роль стимулюючих
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факторів, які можуть прискорювати процес, але в жодному разі
не ініціювати його. На тому етапі реформа державного управ�
ління мала за мету побудову фундаментів сучасних струк�
тур виконавчої влади на національному, регіональному
та місцевому рівнях. Ці реформи відбулись би за будь�яких
обставин, оскільки вони були необхідні для належного функ�
ціонування публічного сектору в країнах, де здійснювались.

Підсумовуючи, хотілось би зробити наголос на те, що на
першому етапі реформ в країнах Центральної та Східної Євро�
пи ключові зміни були продиктовані внутрішніми потребами
та вимогами демократичних суспільств. Вони відбулись незале�
жно від очікуваних в майбутньому політичних процесів, як�то:
вступ до тієї чи іншої міжнародної організації, приєднання до
існуючих наднаціональних союзів чи ратифікація міжнарод�
них договорів. Історичну можливість, яка була надана цим ре�
формам, можна охарактеризувати таким чином: реформи, які
працювали на вирішення найбільш складних проблем
внутрішнього розвитку країни, одночасно слугували
основою створення інституційної спроможності для ін�
теграції у міжнародне співтовариство.

У цьому контексті варто зробити примітку про сучасний
характер інтеграційних процесів в Європі. Існуючі Співтовари�
ства досить відмінні від класичного типу міжнародних орга+
нізацій, які головним чином дотримуються правил воєнних
союзників: угоди між політичним керівництвом окремих неза�
лежних країн, чітке визначення сфер, які підпадають під дію
альянсу, взаємні зобов’язання та механізми координації. Такі
суб’єкти були закладені на так званих геополітичних, воєнних
та економічних інтересах. Європейські Співтовариства біль�
ше нагадують світський клуб: ви не можете бути примушені
вступити до клубу лише в силу того, що маєте те, що нас ціка�
вить (природні ресурси, добрі умови для здійснення певних ви�
дів економічної діяльності або стратегічне геополітичне
розташування), ви навіть можете не бути запрошеними до клу�
бу; однак члени клубу можуть прийняти вашу заяву про вступ
у разі, якщо ви розділяєте їхні цінності, норми і стандарти, та
зможете навести докази, що ви дійсно можете слідувати за
ними. Просто необхідно довести, що ви людина того самого
класу, що ви просто «джентльмен». Якщо ні, ви не можете бути їх
повноцінною частиною не дивлячись на те, наскільки ви мате�
ріально забезпечені. Хоча й існує альтернативний варіант –
підтримувати з клубом дружні зовнішні відносини. Світські клу�
би зазвичай вимагають від новачків переконливих рекоменда�
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цій від шанованих осіб, які користуються повагою членів клубу.
Європейські Співтовариства не довіряють жодним рекоменда�
ціям ззовні. Замість цього вони застосовують комплексну пере�
вірку та контролюючі процедури, які можуть викрити будь�які
«дефекти» в репутації кандидата.

Для розуміння взаємозв’язку між реформами системи
державного управління (або значною мірою влади) та процеса�
ми інтеграції до Європейських Співтовариств надзвичайно ва�
жливими є два твердження:

1. Необхідно здійснити базові реформи для виконання по+
літичних передумов з тим, щоб країну визнали як демократичну
із ринковою економікою. Ці реформи систематизовані в так
званих Копенгагенських критеріях. Виконання Копенгагенських
критеріїв не означає, що можна потрапити до Співтовариств
як їх повноправний член. Для певних організацій, як+то Рада
Європи, цього достатньо, але для більшості – ні. Виконання зга+
даних критеріїв лише означає, що країна уповноважена до пар+
тнерських стосунків і має право на подальші спроби у напрямку
поглиблення своїх відносин із Співтовариством. Статус асоціа+
ціїзЄвропейськимиСпівтовариствамитаїхдержавами+членами–
це та вершина, яку реально можна досягнути.

2. Більш прогресивні етапи реформ необхідно проводити
для того, щоб почати реалістично думати про асоціацію або
повну інтеграцію. Вимоги до цього етапу реформ часом є до+
статньо специфічними та сконцентровані навколо питання
підвищення здатності управляти процесами, які стосуються
окремих європейських політик. За своєю сутністю ці реформи
є модифікаціями, які відбуваються в стабільному демократич+
ному просторі, та спрямовані на досягнення більш ефектив+
них, чесних, неупереджених і рівних умов для діяльності, які
визначені як «стовпи» європейської політики, та фундамен+
тальних прав людини. Загальні підходи до цих вимог предста+
влені у вигляді Мадридських критеріїв.

Як вже підкреслювалось вище, основні структурні рефор�
ми публічної адміністрації в Центральній та Східній Європі
здійснювались внаслідок внутрішніх проблем та були продик�
товані загальними вимогами демократизації та ринкової еко�
номіки, то на наступних етапах реформ європейський чинник
відігравав істотну роль у визначенні напрямків реформування.
Найбільш помітними є два елементи:

� децентралізація повноважень та засобів держави; по�
будова держави на принципах самоврядності, на авто�
номних місцевих та регіональних органах влади;

Ìåõàí³çìè êîîðäèíàö³¿ ºâðîïåéñüêî¿ ïîë³òèêè:
ïðàêòèêà êðà¿í-÷ëåí³â òà êðà¿í-êàíäèäàò³â
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� побудова системи державної служби, яка базується на
наступних принципах:
• законодавче врегулювання статусу та принципів

функціонування державної служби;
• запровадження професійної системи, що ґрунтуєть�

ся на принципах кар’єрної служби, яка залежить від
професійних заслуг;

• незалежність державної служби від впливів політич�
них партій, безсторонність та об’єктивність в адмi�
ністративних впровадженнях;

• постійний розвиток навичок та кваліфікації держа�
вних службовців за допомогою системи професій�
ного навчання;

• відповідний рівень винагород, який забезпечує гід�
ний рівень у порівнянні з приватним сектором.

По відношенню до урядів (урядових комітетів, мініс�
терств та інших центральних органів) вплив Європейського
Союзу в основному концентрувався на питаннях ефективності
прийняття урядових рішень та послідовності політик, що реа�
лізовуються. В межах цієї проблематики знаходиться питання
координації політики європейської інтеграції. В опублікованих
у 1997 році Avis Європейська Комісія загалом оцінила позитив�
но інституційні структури, відповідальні за інтеграційну по�
літику, та їх здатність до дієвого функціонування. Виникає це
перш за все з того, що певні принципи, прийняті в усіх країнах�
кандидатах (зрештою під значним впливом програм технічної
допомоги реалізованих в рамках PHARE) виправдали очікуван�
ня. До них належать:

� Створення єдиного центру розробки, реалізації та ко�
ординації політики європейської інтеграції.

� Забезпечено досить високий політичний статус коор�
динаційним органам (зазвичай, вони очолюються
прем’єр�міністром).

� Забезпечення висококваліфікованих кадрів до обслу�
говування координаційних органів в сфері європейсь�
кої інтеграції .

� Створення в кожному міністерстві та центральному
органі організаційних підрозділів, відповідальних за
питання європейської інтеграції та співпрацю з коор�
динаційним органом.

� Створення баз даних на тему acquis i систем доступу до
європейської інформації .

×àñòèíà ². Çàãàëüí³ ïèòàííÿ êîîðäèíàö³¿ ºâðîïåéñüêî¿ ïîë³òèêè 25



� Реалізація механізмів наближення національного за�
конодавства до права Співтовариств (особливо до за�
конодавства, що розробляється).

� Започаткування доступних широкому загалу навчаль�
них програм для державних службовців в сфері євро�
пейської інтеграції.

Хоча у випадку європейської інтеграції приведення на�
ціональних адміністрацій у відповідність з вимогами інституцій
ЄС не були підвержені механізми примусового інституційного
пристосування, то внаслідок практичних вимог та застосуван�
ня принципів раціональності при організації процесів в усіх
країнах асоціації та країнах�кандидатах сформувались подібні
моделі управління процесом європейської інтеграції. Нижче
представлено аналіз, який дозволяє краще зрозуміти, яким чи�
ном повинен бути організований процес координації європей�
ської політики та на які його елементи необхідно звернути
особливу увагу.

Ìåõàí³çìè êîîðäèíàö³¿ ºâðîïåéñüêî¿ ïîë³òèêè:
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Артур Новак
Фар, Наталія Гнидюк

1.1. Держава і Європейський Союз – роль урядової адміністрації. Правові аспекти

1.1. Äåðæàâà ³ ªâðîïåéñüêèé Ñîþç – ðîëü
óðÿäîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Ïðàâîâ³ àñïåêòè

1. Ïîíÿòòÿ ïóáë³÷íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â acquis
communautaire

У законодавстві Співтовариств поняття «публічна адмініс!
трація» не має жодного визначення, яке можна було б назвати
обов’язковим. Однак цей термін є істотним компонентом пра!
вових норм, прийнятих на рівні Європейського Союзу – в дого!
ворах, які установлюють Європейський Союз в його теперіш!
ньому вигляді, в нормативно!правових актах, які є частиною
правового доробку Співтовариства (в тому числі рішень Суду
Європейських Співтовариств), званого acquis communautaire.
Із згаданих вище актів виникають певні зобов’язання для пуб!
лічних адміністрацій держав!членів як на центральному, так і
на регіональному та місцевому рівнях.

В установчому праві Європейських Співтовариств понят!
тя публічної адміністрації згадується в різних контекстах. До
нього відносяться такі визначення, як «публічна служба» (public
service), «центральні уряди» (central governments), «регіональні
органи, місцеві та інші органи публічної влади» (regional, local
and others public authorities)

1
. ДЄСПВ неодноразово зазначає

роль публічної адміністрації в економічній сфері; він віддзерка!
лює сильно виражену в усіх державах!членах ЄС двосектор!
ність їх економік, в рамках якої публічна адміністрація
розміщена в публічному секторі. Так, наприклад, ст. 102(1)
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(кол. ст. 104а) та ст. 103 (кол. ст. 104в) ДЄСПВ посилається зок�
рема на «інші суб’єкти публічного права або публічні підприєм�
ства держав�членів» (other bodies governed by public law, or public
undertakings of Member States).

У похідному праві Співтовариств можна зустріти подібні
визначення, які навіть більш чітко окреслюють формулювання,
що використовуються в ДЄСПВ. Наприклад, детальне визначення
публічного сектору подано як «інституції та органи Співтоварист�
ва, органи центральної адміністрації держав�членів, публічні ін�
ституції регіонального, місцевого чи інших характерів, як і інші
органи, діяльність яких регулюється нормами публічного права
або діями держав�членів»

2
. Також згадана Постанова містить ви�

значення «публічних підприємств», якими вважаються такі, на які
держава чи його відповідні місцеві чи регіональні органи можуть,
виходячи із структури власності, способу функціонування чи
правових норм, що застосовуються, безпосередньо або опосере�
дковано здійснювати домінуючий вплив».

Одночасно Суд Європейських Співтовариств (ЄСП) видав
низку прецедентних рішень, які мають важливе значення для
розуміння поняття публічної адміністрації в праві Співтоварис�
тва. В рішенні у справі 31/87 Beenjes3

, Суд ЄСП визнав суб’єктом,
наділеним достатніми суверенними повноваженнями країни
(на подібних засадах, як кожний орган публічної адміністра�
ції

4
) орган, який з формальної точки зору не є частиною ад�

міністративного апарату держави�члена. Але його структура та
завдання визначають в законі (причому ці завдання віднесені
до сфери функціонування держави), правління призначається
регіональними органами влади, а засади схвалюються органом,
визначеним главою держави. В іншому своєму рішенні, у справі
С�188/89 Foster5

Суд прирівняв поняття «держава�член» з його
широко зрозумілим адміністративним апаратом. У своєму рi�
шенні Суд ЄСП підкреслив, що поняття охоплює не лише публіч�
ну адміністрацію у вузькому значенні слова, а також ті суб’єкти (в
тому числі державні підприємства або інші, які контролюються
органами публічної адміністрації), що не віднесені до неї (пуб�
лічної адміністрації) організаційно, але виконують делеговані
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Дане визначення наводиться в положеннях Постанови 3603/93/ЄС, яка була
прийнята для полегшення застосування ст. 101 (кол. ст.104) і 103 (1) (кол.
ст.104в) ДЄС
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3
Справа 31/87 Gebreoders Beentjes v. Holandii. ECR (1988), 4635.

4
Орган публічної адміністрації є конкретним проявом imperium держави.

5
Справа C�188/89 A.Foster et al. v. British Gas plc. ECR (1986), I–3313.



нею функції
6
. Тобто, використовуючи термінологію Суду в

останній справі, – виконують особливі публічні функції від іме�
ні держави, або яким делеговано виконання таких обов’язків
публічного характеру, що зазвичай не можна довірити на вико�
нання фізичним або юридичним особам.

Зазначених вище визначень, які відносяться як до публіч�
ного сектору (як до широкого поняття), так і до публічної ад�
міністрації (як поняття у вузькому значенні), не вистачить для
розуміння чим насправді є публічна адміністрація в праві Євро�
пейських Співтовариств. Лише національне законодавство
держав�членів Європейського Союзу та їх конституційна прак�
тика остаточно визначають зміст цього поняття, важливого з
точки зору функціонування Союзу. Такий підхід повністю під�
тверджено в рішеннях Суду Європейських Співтовариств (зок�
рема у справах 51–54/71 International Fruit Co.)7

.

2. ²íñòèòóö³éíà àâòîíîì³ÿ äåðæàâ-÷ëåí³â
ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó

Основним принципом функціонування країн�членів Євро�
пейського Союзу є інституційна автономія. Вона передбачає їх
незалежність у формулюванні правових та інституційних меха�
нізмів діяльності державного апарату, а відтак – і публічної ад�
міністрації. Наслідком інституційної автономії є одночасно те, що
acquis communautaire не вирішує питань інституційного характе�
ру, які повинні використовуватись державами�членами ЄС для
забезпечення ефективності застосування цих норм. Підтвер�
дженням доцільності такого підходу є рішення у справах
51–54/71 International Fruit, в яких Суд Європейських Співтова�
риств визнав, що «питання виконання (...) зобов’язань [які виника�
ють із членства в ЄС – приміт. авт.] – це завдання, вирішення
якого держава�член ЄС може делегувати національним органам, є
виключною справою конституційної системи кожної з цих країн».

З точки зору права Співтовариств, не має значення, який
орган (урядової адміністрації, самоврядування або будь�який
інший) і в який спосіб буде виконувати завдання, що виникають

Àðòóð Íîâàê-Ôàð, Íàòàë³ÿ Ãíèäþê30
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Див. подібне рішення в справі 246/80 Broekmeulen v. Huisarts Registratie
Cоmmissie. ECR (1981), 2311.

7
Справи 51–54/71 International Fruit Co. et al. v. Produkschap voor Groeten en Fruit.
ECR (1971), 1108.



із членства даної держави в Європейському Союзі, аби він лише
забезпечив належне виконання зобов’язань установчих дого�
ворів та гарантував би результативність права Співтовариства
на національному рівні. Важливим наслідком принципу інсти�
туційної автономії є неприпустимість посилання на відсутність
компетентного чи здатного до ефективного функціонування в
даній сфері національного органу з метою виправдання непра�
вильного застосування acquis communautaire або взагалі «відс�
туп» від його застосування. Особливо це застереження
стосується такого важливого питання, як вчасна та відповідна
імплементація директив Європейського Союзу

8
.

Інституційна автономія держав�членів по відношенню до
acquis не сформульована в абсолютний спосіб. Свобода в сфері
вибору інституційних форм для забезпечення праву Співтова�
риств відповідного рівня ефективності в більшості випадків
визначена самим змістом acquis в даному питанні. Так відбува�
ється тоді, коли норми права Співтовариств настільки чітко
окреслюють вимоги стосовно імплементації (шляхом окрес�
лення конкретних правових вирішень), що це спричинює не�
обхідність зміни національних розв’язань, які стосуються
поділу компетенцій у спосіб, однозначно визначений регулю�
ваннями Співтовариств, або накладає обов’язок створення зо�
всім нових інституцій, функціонуючих виключно в рамках
вимог acquis9

.

3. Óí³ô³êîâàí³ñòü çàñòîñóâàííÿ acquis communautaire
â äåðæàâàõ-÷ëåíàõ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó

Користуючись інституційною автономією в законодав�
чій та регулятивній (тобто, в сфері видання виконавчих актів)
сферах, так і значним ступенем свободи в практиці застосуван�
ня права Співтовариств, держави�члени Європейського Союзу
повинні використовувати всі доступні їм засоби та методи для
забезпечення необмеженого застосування та ефективності
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листопада 1983 року гарантійних фондів у відповідності з національним за�
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бітній платі працівників та соціальне забезпечення у випадку банкрутства
підприємства.



acquis10
. Обмеженням цього положення є вимога, згідно з якою

країни повинні застосовувати тільки такі вирішення, які не по�
рушують співвідношення між ціллю та запропонованим захо�
дом (принцип пропорційності).

Країни Європейського Союзу зобов’язані забезпечувати
ефективність права Співтовариств та модифікувати національ�
ні правові системи в такий спосіб, щоб наслідки, заплановані
«законодавцем» Союзу, мали в кожній із цих країн передбачену
ним сферу (що виникає, наприклад, з рішення Суду в справі 90 і
91/63 Komisja v. Belgii i Luksemburgowi)11

. В іншій справі, яка має
фундаментальне значення для становлення права Співтова�
риств (6/64 Costa v. ENEL12

), Суд ЄСП ствердив з�поміж іншого,
що характерною рисою договорів, які засновують Європейські
Співтовариства, є їх особлива дія, яку вони спричинюють в пра�
вових системах держав�членів. Вона полягає в тому, що вна�
слідок включення положень установчих договорів до націона�
льних правових порядків, останні, «навіть якщо і в вузькій сфері,
обмежили свої суверенні права, то в такий спосіб створили
правовий порядок, який є обов’язковим для них самих та їх гро�
мадян». Згідно із рішенням Суду цей правопорядок є приорітет�
ним у порівнянні з законодавством кожної окремої країни; так
як сила права Співтовариства не може ставитись у залежність
від рівня поваги до внутрішнього законодавства в кожній країні
без загрози для досягнення цілей Договору. А тому «від моменту
включення права Співтовариств до правових порядків окремих
держав�членів та із змісту та духу Договору виникає приорітет�
ність права Співтовариств відносно внутрішньодержавних
нормативних актів будь�якого типу» (навіть до положень націо�
нальних конституцій, які йому суперечать)

13
.
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ECR (1964), 625.
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З принципу пріоритету випливає те, що нові законодавчі акти на національно�
му рівні, несумісні з правовими нормами Співтовариств, втрачають свою пра�
вову силу. Після набуття чинності норм права Співтовариства будь�який
ухвалений раніше національний правовий акт, що їй суперечить, не може за�
стосовуватись (справа 106/77 Administracja Finansów Pañstwowych v. Simmenthal
SpA, ECR 1978, 629). Відповідно із названим рішенням, країни�члени не лише
зобов’язуються не застосовувати національне законодавство, яке протирічить
нормам права Співтовариств, а й утримуватись від прийняття таких норматив�
но�правових актів, які йдуть всупереч із правом Співтовариств.



Виконання згаданих вище обов’язків покладено також на
публічні адміністрації держав�членів ЄС. У справі 14/83 Von
Colson14

Суд Європейських Співтовариств ствердив, що «обов’я�
зок здійснення всіх заходів – спеціального чи загального харак
теру, – які спрямовані на забезпечення праву Співтовариств од�
нозначного та повного застосування на території цілого Союзу,
відноситься до всіх органів держав�членів, включно із судами в
межах їх юрисдикції». Суд ЄСП також підкреслив значення самої
адміністративної практики для належного функціонування пра�
ва Співтовариства в правових системах країн�членів. Наприклад,
в справі C�213/89 Factortame Ltd. et al.15

було прийнято рішення,
згідно з яким «...законодавча, адміністративна або судова практи�
ка даної країни�члена, яка б могла (...) позбавити хоча б на пере�
хідний період норми права Співтовариства їх зобов’язуючої дії
та ефективності, є такою, що порушує вимоги, які є властивими
для самого характеру права Співтовариства», а значить, і Догово�
ру, який засновує Європейське Співтовариство.

4. Çàãàëüí³ çîáîâ’ÿçàííÿ êðà¿í-÷ëåí³â
ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó, ÿê³ âèíèêàþòü
ç acquis

Основний принцип, який визначає відносини між Спів�
товариствами та їхніми країнами�членами, був сформульова�
ний у ст. 5 (кол. ст. 3в) ДЄСПВ. Це принцип субсидіарності
(допоміжності), або – згідно із С.Міком – засада рівноваги ком�
петенцій в рамках Європейського Союзу

16
. Згідно із положен�

нями ст. 5 «в сферах, які не є виключною (ексклюзивною)
компетенцією Співтовариств, воно має право діяти на основі
принципу субсидіарності лише настільки, наскільки поставле�
не завдання не може бути повною мірою вирішено окремими
країнами�членами, і тому, зважаючи на його масштаби і резуль�
тати, буде краще виконано Співтовариством». Одночасно поло�
ження цієї статті дає визначення принципу пропорційності:
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«Будь�які дії Співтовариства не повинні виходити за межі того,
що є необхідним для досягнення цілей цього Договору».

Cт. 5 не стосується інституційних механізмів у самих
державах – членах ЄС. Цей принцип є швидше визначенням
«бажаного» з точки зору acquis поділу компетенцій між країна�
ми�членами та Європейським Союзом у сферах, які не є чітко
вираженою прерогативою повноважень Співтовариств або, на�
впаки, держав�членів. У положенні статті чітко зазначено, що
принцип субсидіарності поширюється лише на питання, які не
віднесені до виключної компетенції Співтовариства. Однак в
Договорі немає чіткого визначення, яких саме повноважень це
розмежування стосується

17
. Принцип субсидіарності можна

трактувати як заборону втручання законодавчого органу і ви�
конавчого апарату країни�члена в сферу законотворчих пов�
новажень, які ефективніше реалізує апарат Європейського
Союзу, і vise versa. Фактично він визначає максимальну сферу
втручання національних інституцій у дану сферу, за межами
якої компетенції віднесені до інституцій ЄС, або іншими слова�
ми – формулює максимальну сферу компетенцій національ�
них публічних адміністрацій.

В одному із найважливіших висновків бельгійського пре�
зиденства після засідання Європейської Ради в Лаекені підкрес�
лено нагальну необхідність підвищення ефективності діяльнос�
ті публічних адміністрацій країн, які намагаються приєднатися
до Європейського Союзу з тим, щоб досягти «необхідного рів�
ня»

18
. Потрібний стандарт у загальних рисах визначено в статті

10 (кол. ст. 5) ДЄСПВ. Положення цієї статті вимагають від дер�
жав�членів застосування «всіляких відповідних заходів, як зага�
льного, так і детального характеру, які забезпечують виконання
зобов’язань, що виникають із Договору або з діяльності, яка
здійснюється інституціями Співтовариства». Окрім того, стаття
10 ДЄСПВ покладає на країни�члени ЄС обов’язок «сприяти у ви�
конанні Спільнотою її завдань» та «утримуватись від будь�яких
заходів, що можуть протидіяти досягненню цілей даного Дого�
вору». Наведене положення має загальний характер – воно за�
стосовується лише у випадку, коли зобов’язання держав�членів
не виникають з якого�небудь іншого, більш детально сформу�
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льованого положення договору, наприклад, з положень
статті 249 (кол. ст. 189) чи 110 (кол. ст. 108а) ДЄСПВ, або з по�
ложень, які містяться у похідному (вторинному) законодавстві
Спільноти

19
.

Положення ст. 10 ДЄСПВ стало підставою для формулю�
вання засади посиленої (тіснішої) співпраці і лояльності у від�
носинах між ЄС та державами�членами. Цей обов’язок охоплює
участь в роботі органів Європейського Союзу, надання їм фi�
нансової допомоги (в рамках так званої структурної співпраці),
представлення відповідної інформації та надання іншої необ�
хідної допомоги

20
. Другий аспект обов’язку, сформульованого в

названій статті, визначається як «обов’язок лояльності». Він по�
лягає у забезпеченні ефективного виконання правових актів
Співтовариства і непорушенні її інституційної системи та фi�
нансової рівноваги

21
. Згідно із рішеннями Суду Європейських

Співтовариств ст. 10 є найбільш загальним механізмом оцінки,
чи країна�член належним чином виконує свої зобов’язання по
відношенню до ЄС та слугує підставою її ймовірної відповідаль�
ності лише тоді, коли не існує іншого? більш детально сформу�
льованого положення Договору, яке порушує дана країна

22
. А

тому, якщо маємо справу з порушенням норм права Співтова�
риства на практиці, то зазвичай вони стосуються не самої ст. 10
ДЄСПВ, а більш детальних положень даного Договору.

У світлі законодавства Співтовариства, обов’язок виконан�
ня зобов’язань установчих договорів, а також тих, які виника�
ють з їх положень, лежить завжди, принаймні опосередковано,
на самих державах�членах ЄС. Країни повинні забезпечити пов�
ну та відповідну імплементацію і застосування норм законо�
давства Співтовариства, якщо ті (норми) були встановлені у
відповідності з існуючими процедурними вимогами та в межа,х
визначених для них компетенцій. Відповідно до рішень Суду
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щодо визначення сфери зобо�
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ЄСП, описаний вище обов’язок виконання зобов’язань, які ви�
никають із членства в Співтоваристві, стосується всіх країн�
членів незалежно від їх внутрішньої організації.

Законодавство Співтовариства не втручається в конститу�
ційні норми функціонування цих країн; вони лише повинні вико�
нувати основні засади, якими керується Європейський Союз. Такі
засади визначені в статті 6 (кол. ст. F) Договору про Європейський
Союз (наприклад, принципи демократії, свободи, поваги до прав
людини і основних свобод, верховенство права, і т. ін), а деякі з
них функціонують у вигляді загальних принципів права Співто�
вариства (або їх складових частин, як�то принцип лояльності,
пропорційності). Окрім того, названа стаття Договору зазначає,
що Союз «поважає права і свободи людини (...), передбачені кон�
ституційними традиціями, спільними для всіх країн�членів» та
«поважає національну ідентичність країн�членів».

Право Європейського Співтовариства (ЄСП) також не
втручається в конституційні засади розподілу компетенцій між
окремо взятими рівнями публічної адміністрації. З цього вини�
кає, що для оцінки дотримання права Співтовариства певною
країною�членом ЄС не є важливим, чи, наприклад, місцеві орга�
ни даної країни мають достатні повноваження з точки зору сус�
пільних потреб, і те, які завдання виконують ці органи. В
кожному разі, якщо саме ці причини призвели до порушення
права Співтовариств, то відповідальним за недотримання норм
була б країна�член Європейського Союзу як суб’єкт міжнарод�
ного права. Відповідно до законодавства Співтовариств саме
країни, а не їх територіальні органи, є суб’єктами права, на які
покладено обов’язок його правильної імплементації та застосу�
вання

23
.

Спосіб координації діяльності окремо взятих рівнів пуб�
лічної адміністрації певної країни�члена ЄС не має безпосеред�
нього значення для оцінки виконання даною країною
зобов’язань, які виникають з членства; мова йде лише про те,
щоб ці зобов’язання були вчасно і належним чином виконані.
Відповідно до рішень Суду ЄСП порушення, які виникатимуть
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внаслідок неефективності механізму координації в сфері євро�
пейської політики та можуть мати місце по відношенню до за�
стосування права Співтовариств на національному рівні, треба
перенести на саму державу�члена ЄС, – що означає також її
фінансову відповідальність. Іншими словами, не потрібно вка�
зувати, який саме механізм, що застосовується в публічній ад�
міністрації, став причиною порушення законодавства
Співтовариства, – достатньо вказати, що таке порушення мало
місце, описати в чому воно полягало та зазначити шкоду, яку це
порушення викликало (у разі, якщо така шкода мала місце)

24
.

Належне виконання завдань, які виникають із положень
права Співтовариств, вимагає відповідної координації дій в ме�
жах цілої системи публічної адміністрації країни�члена ЄС. Для
того щоб досягнути очікуваний стандарт у цій сфері, потрібно
забезпечити високий рівень навичок державних службовців та
підтримку процесу імплементації і застосування законодавства
шляхом створення відповідних процедур і механізмів, які да�
ють можливість отримання необхідної інформації та завчасно�
го коригування помилок, що можуть виникнути в даному
процесі.

5. Âèêëèêè äëÿ ïóáë³÷íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,
ñïðè÷èíåí³ ³íòåãðàö³éíèìè ïðîöåñàìè

Особливий інтерес для національної адміністрації пред�
ставляє чітке розуміння змісту зобов’язань, які виникають із
права Співтовариства в сфері її діяльності, а також забезпечен�
ня адекватних структур та форм діяльності відповідно до назва�
них зобов’язань. Зокрема публічна адміністрація повинна
забезпечити:

(a) ефективний вплив на процес прийняття рішень без�
посередньо на рівні Європейського Союзу;

(b) дотримання нормативних актів, які застосовуються
безпосередньо в національних правових порядках (постанов
та рішень);

(c) відповідну та вчасну імплементацію директив Євро�
пейського Союзу;

(d) дотримання норм та процедур законодавства Співто�
вариства.

1.1. Äåðæàâà ³ ªâðîïåéñüêèé Ñîþç – ðîëü óðÿäîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Ïðàâîâ³ àñïåêòè 37

24
Справа С�296/92 Komisja v. W³ochom, ECR (1994) I–1.



Урядова адміністрація має особливі, невластиві в такому
об’ємі іншим органам публічної влади, можливості формуван�
ня права Співтовариств, яке найчастіше приймається Радою ЄС
у співпраці з Європейським Парламентом. Саме з цієї точки зо�
ру національні органи повинні забезпечувати необхідний
рівень проактивності. Вони повинні старатись, по�перше, здій�
снювати реальний вплив на кшталт норм acquis, наприклад, за
посередництвом Ради, а по�друге, якомога краще пристосувати
свої структури і способи діяльності до змін, спричинених цими
нормами на національному рівні.

В рамках своїх повноважень публічна адміністрація повин�
на гарантувати дотримання норм права в даній державі�члені
ЄС. Це зобов’язання стосується нормативних актів, які мають
безпосереднє застосування, тобто постанов, а значить актів за�
гального характеру, та рішень, які є обов’язковими для тих
суб’єктів, до яких вони спрямовані. З точки зору держави в ціло�
му це зобов’язання необмежене (а значить, жодне національне
регулювання чи адміністративна практика не можуть обмежи�
ти наслідків, які виникають з цього акту, ані призупинити ви�
значеної в ньому сфери застосування). Але якщо говорити про
якийсь певний орган національної адміністрації, це зобов’язан�
ня набирає сили лише тоді, коли сфера регулювання даного нор�
мативного акту перекривається із його сферою повноважень,
визначеною в національному законодавстві.

Особливим і важливим обов’язком публічної адміністра�
ції держави�члена є забезпечення в межах владних повнова�
жень належного та вчасного запровадження директив, тобто
правових актів ЄС, які не мають безпосереднього застосування
в країнах�членах, хоча й є обов’язковими. Але директиви зму�
шують їх здійснити дії та застосувати всі можливі механізми, які
дана країна вважає за необхідне для забезпечення виконання
визначених в цьому акті цілей. Тому до завдань національної
адміністрації віднесено транспозицію положень директив до
національного правового порядку. Оскільки обов’язок імпле�
ментації правових актів ЄС сформульований достатньо широ�
ко в ст. 249 (кол. ст. 189) ДЄСПВ, не потрібно його обмежувати
виключно правовою сферою. З положень директив, наприклад,
виникають зобов’язання позанормативного характеру, такі як:
застосування відповідної адміністративної практики, інститу�
ційних структур чи здійснення дій матеріально�технічного ха�
рактеру.

Із змісту ст. 249 ДЄСПВ витікає, що безпосереднім адреса�
том директив є законодавчі органи країн�членів ЄС. Однак на
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практиці саме публічна адміністрація відповідає за підготовку
більшості проектів законодавчих актів, які потім направляють�
ся до законодавчих органів. Належне виконання публічною ад�
міністрацією функції імплементації має важливе значення,
оскільке саме її ефективність безпосередньо свідчить про пра�
вильне виконання зобов’язань, які виникають із членства в ЄС.

6. Êîîðäèíàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ íàö³îíàëüíî¿ ïóáë³÷íî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ â ðàìêàõ ïðîöåñó ïðèéíÿòòÿ
ð³øåíü â ªâðîïåéñüêîìó Ñîþç³

Кожна країна�член ЄС зобов’язана брати активну участь в
роботі органів Європейського Союзу та Співтовариств, як це
передбачено положеннями європейського законодавства. Це,
з�поміж іншого, охоплює обов’язок – в межах прийнятих на рівні
Співтовариств норм – забезпечення інтеграційним заходам
відповідної організаційної та фінансової підтримки, якщо цьо�
го вимагає зміст окресленого завдання. Належна реалізація
цього завдання потребує одночасно забезпечення участі націо�
нальної публічної адміністрації або хоча б визначення, в який
спосіб вона впливатиме на процес прийняття рішень в Євро�
пейському Союзі.

Обсяг участі окремо взятих «складових» публічної адмi�
ністрації повинен в першу чергу адекватно відображати їх роль,
визначену засадами конституційного ладу даної держави (тому
тут ми говоримо про її філософські засади та їх аксіологічне об�
ґрунтування), так само як конституційні норми поділу компете�
нцій між складовими частинами адміністрації, що мають
зобов’язуючий характер (а значить, мова йде про правові ін�
струменти). Це означає, що процес формулювання позицій
країн в питаннях, які є предметом процесу прийняття рішень в
межах ЄС, повинен бути координований на національному рів�
ні таким чином, щоб окремі державні органи (не виключаючи з
цього переліку парламенту та інших представницьких органів)
брали в ньому участь відповідно до сфери їх конституційних
повноважень та суспільної ролі, яку вони відіграють у своїй кра�
їні, і одночасно забезпечували відповідну ефективність і елас�
тичність цього процесу з точки зору потреб як самої країни, так
і Європейського Союзу в цілому. Тобто ті внутрішні процедури,
які взагалі не враховують питання розподілу владних повнова�
жень на національному рівні, або такі, які б виконували цю ви�
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могу, але призводили б до того, що процес обміну інформації та
узгодження позицій країн буде довготривалим і нееластичним,
не можуть бути визнані за належні з точки зору як Європейсь�
кого Союзу, так і самої країни�члена ЄС. Одночасно процес ко�
ординації на національному рівні – як стверджує Кассім та
et al. – повинен забезпечити відповідність рішень, прийнятих
на рівні ЄС, національним інтересам, або принаймні перевіри�
ти, чи вони не протирічать пріоритетам національної політи�
ки

25
даної країни.

Сутність процесу прийняття рішень в Раді Європейського
Союзу

26
(тут і далі Рада), в якій все в більшій мірі відбувається го�

лосування кваліфікованою більшістю, схиляє до висновку, що
для забезпечення та підтримання ефективності процесу пере�
говорів окремо взяті уряди будуть вимушені далі (а беручи до
уваги потенційне збільшення кількості країн�членів до 25 чле�
нів з 1 травня 2004 року – в ще більшому обсязі, ніж це було до
цих пір) взаємно координувати свої позиції та спільно будувати
міжурядові коаліції. Навіть в тих сферах, до яких застосовується
принцип одностайного голосування в Раді (в першому «стовпі»
ЄС з такою вимогою ми стикаємось, наприклад, коли мова йде
про координацію фіскальної політики або питання гармоніза�
ції національних законодавств щодо її інструментів), ефектив�
ність процесу прийняття рішень в даній країні матиме важливе
значення і буде чинником дієвого і результативного механізму
ведення нею переговорів. Не потрібно забувати, що часом в ін�
тересах саме даної країни ЄС є прийняття Радою певних засо�
бів із застосуванням процедури одностайного голосування, – а
тому вона повинна переконати всіх партнерів у даній інститу�
цій погодитись з її позицією.

Іншим важливим питанням, в якому національна система
координації відіграє важливу роль, – є здійснення країною�чле�
ном головування (президенства) в Раді. Президенство триває
шість місяців, а виконання його завдань покладено на централь�
ний уряд тієї країни, керівник якого в даному півріччі головує.
Виходячи із сфери завдань президенства, визначених як в уста�
новчих договорах та Регламенті Ради Європейського Союзу,
так і в документах, які встановлюють сферу дії спільної зовніш�
ньої політики і політики безпеки, завдання головування в Раді є
суттєвим великим викликом для публічної адміністрації країни.
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Президенство повинно готувати та здійснювати головування в
Європейській Раді і Раді Європейсього Союзу (в її різноманіт�
них, найчастіше «секторних або спеціалізованих» складах)

27
, як

і виступати в різноманітних колах: організаційно�адміністра�
тивних, переговорних, колективного представництва (як назо�
вні Співтовариства, так і по відношенню до інших інституцій
Співтовариства).

Велике політичне значення має підготовка позицій окре�
мих країн та переговорні стратегії і тактики для делегацій кра�
їн�членів на Міжурядові конференції, на яких приймаються
найважливіші політичні рішення щодо функціонування Євро�
пейського Союзу. Часом це питання інституційних рамок ЄС,
які також впливатимуть на спосіб діяльності публічної адмініст�
рації. Труднощі, які можуть виникнути, будуть ще більшими у
випадку, якщо в національній системі прийняття рішень по�
трібна участь інших рівнів публічної адміністрації, окрім цент�
рального, або коли процес прийняття урядових рішень
повинен охопити організації соціального партнерства.

Координація національних політик в рамках і по відно�
шенню до Європейського Союзу ставить публічну адміністрацію
перед складними і в той же час необхідними та різноманітними
завданнями. Така публічна адміністрація знаходиться між Сци�
лою ефективності та результативності, яка вимагається в різ�
них аспектах її функціонування по відношенню до ЄС (в тому
числі і в сфері забезпечення її законодавству відповідної ефек�
тивності на національному рівні), та Харибдою необхідності
правильного та дієвого механізму організації процесу форму�
вання можливих до переговорів (а значить, в загальних рисах
схвалених іншими партнерами в рамках ЄС) позицій в справах,
охоплених сферою рішень на рівні Європейського Союзу, що
також пов’язано із забезпеченням їм відповідної національної
демократичної легітимації

28
.

З точки зору центральної адміністрації даної країни�члену
ЄС повне досягнення зазначених цілей є складним процесом
також тому, що вона виступає як партнер різних національних
органів, так і органів ЄС (з точки зору їх місії, способів функціо�
нування і навіть організаційних культур). Додатково проблему
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ускладнює так звана секторність функціонування Ради ЄС та
Європейської Комісії, тобто концентрація їх роботи на питан�
нях чітко визначених секторів економіки й інших аспектах сус�
пільного життя

29
. З точки зору національної адміністрації в

цілому така властивість функціонування інституцій Європейсь�
ких Співтовариств спричиняє стирання межі між зовнішньою
(по відношенню до Співтовариств та ЄС) та внутрішньою по�
літикою.

У результаті національна публічна адміністрація в сфері
функціонування Європейського Союзу має справу з матерією
різного роду – з однієї сторони, політичною (такою як, напри�
клад, в питаннях ІІ «стовпа» ЄС, внесення змін до установчих до�
говорів, або якщо говорити більш широко, то в сфері, що на
сьогодні охоплює праці Конвенту), а з другої сторони – це сек�
торна матерія. В останній домінують технічні питання, а тому
не дипломати, а експерти здатні в найбільш ефективний спосіб
відстоювати національні інтереси.

Як було згадано раніше, перед кожною державою�членом
ЄС стоїть завдання організації співпраці в рамках Європейсько�
го Союзу і його інституціями в такий спосіб, який забезпечить
досягнення оперативної та стратегічної ефективності її пред�
ставництва в межах цієї структури. Ключовою умовою вико�
нання такої вимоги є належна координація функціонування
публічної адміністрації в країні. Також важливим елементом є
організація співпраці публічної адміністрації з національним
парламентом. Це означає необхідність прийняття низки по�
літичних рішень:

(а) По�перше, саме уряд (незалежно від механізму спів�
праці з парламентом) повинен сформулювати основну мету та�
кого виду координації, беручи до уваги стратегічні пріоритети
країни та визначаючи сфери національного інтересу, які він
відстоюватиме;

(b) По�друге, уряд одночасно повинен прийняти рішення
про організаційні структури та процедури, в рамках яких здійс�
нюватиметься процес координації; з його ініціативи мають бу�
ти окреслені правові засади визначення представників до тих
органів Співтовариств, де регулювання не визначають питання
представництва, залишаючи свободу діяльності в цій сфері кра�
їнам�членам ЄС (ця стосується, наприклад, визначення пред�
ставників до Економічного і соціального комітету (ЕСК) та
Комітету регіонів, як і більшості інших комітетів, – зокрема до
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тих, які належать до типу «комітологічних»
30

та робочих груп,
що функціонують при Європейській Комісії). В межах виконан�
ня завдання щодо визначення відповідних організаційних
структур та процедур координації національний уряд повинен
також забезпечити участь нижчих рівнів публічної адміністра�
ції (особливо органів самоврядування) тоді, коли дана справа їх
стосується;

(c) По�третє, уряд повинен прийняти чіткі рішення щодо
розподілу компетенцій між окремими складовими виконавчо�
го апарату держави, що у випадках внесення важливих змін до
питань державного устрою передбачає тісну співпрацю з на�
ціональним парламентом;

(d) По�четверте, уряд повинен на постійній основі забез�
печити механізм ідентифікації та розв’язання конфліктів на�
вколо національних позицій в справах, які є предметом
процесу прийняття рішень в ЄС у тих випадках, коли сформу�
льовані до двох або більше сфер діяльності Союзу позиції є су�
перечливими між собою; потрібно зауважити, що такі дії уряд
буде вимушений здійснювати в складних умовах? – при його
невизначеному (обмеженому) впливі на формування плану ро�
біт Ради (зважаючи на майже повністю монопольну позицію
Комісії в цьому питанні), складності процедур прийняття
рішень та подекуди ймовірною непристосованістю своїх влас�
них адміністративних структур до структур інституцій Співто�
вариств

31
;

(е) По�п’яте, уряд повинен створити системні вирішення,
які захистять національну адміністрацію перед так званим яви�
щем copinage technocratique, яке полягає у відчуженні націона�
льних представників (особливо експертів з різних комiтетів)
від самої публічної адміністрації даної країни.

Уряд, формуючи системні механізми щодо форми діяль�
ності публічної адміністрації, повинен враховувати роль націо�
нальних парламентів в процесах приняття рішень з
інтеграційних питань. Як зауважив у своїй книзі Я. Барч про пе�
респективи участі Польщі в Європейському Союзі «членство в
ЄС вимагає сильної демократичної та суспільної легітимації, та�
кож виходячи з того факту, що схвалення суспільства є необхід�
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ною умовою для прийняття рішення про вступ до Союзу»
32

.
Окрім цього, автор підкреслює необхідність забезпечення від�
повідної участі парламенту у внутрішьому процесі прийняття
рішень з інтеграційних питань

33
. Наслідком прийняття такого

підходу до формування моделі координації європейської по�
літики повинно бути відповідне його розширення на представ�
ницькі органи нижчого рівня – в сфері визначених їм
компетенцій.

7. Ïðàêòèêà êîîðäèíàö³¿ ³íòåãðàö³éíèõ ïèòàíü
ó ñèñòåì³ «óðÿäîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ – ³íñòèòóö³¿
ªâðîïåéñüêèõ Ñï³âòîâàðèñòâ»

Íàö³îíàëüí³ àäì³í³ñòðàö³¿ òà ïðîöåñ ïðèéíÿòòÿ
ð³øåíü â Êîì³ñ³¿ òà Ðàä³

Як витікає з предметного та суб’єктного окреслення сфе�
ри зобов’язань країн�членів, їх правильне виконання вимагає
перш за все досягнення урядовою адміністрацією відповідно�
го, достатньо високого рівня ефективності при ідентифіку�
ванні та чіткому визначенні всіх аспектів національного
інтересу в питаннях, що є предметом процесу прийняття
рішень на форумі Європейського Союзу, – як в межах Ради, так
і по відношенню до Європейської Комісії. Таку ефективність
урядова адміністрація повинна показати також в процесі уз�
годження переговорних позицій в рамках Комітету постійних
представників (COREPER), а потім – в дещо іншій сфері – на за�
сіданнях Ради.

Такий висновок виникає з фактичного процесу форму�
вання політичного порядку денного і процесу прийняття
рішень в Європейському Союзі. При цьому в фазі, яка попере�
джує процес прийняття рішень у вузькому значенні цього сло�
ва, домінуючу роль має або Європейська Комісія (якщо
говоримо про І «стовп» ЄС), або держави�члени ЄС (в межах
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«неспільнотових» стовпів – ІІ та ІІІ). Навіть в межах виключної
ініціативи Комісії, її службовці в значній мірі відкриті поглядом
держав�членів; і не лише ті, які походять з публічних адміністра�
цій, а й також з приватного сектору. Така характерна риса Ко�
місії є дуже важливою. Як підкреслено в публікаціях, предметом
обговорення яких є процес прийняття рішень в ЄС, те, що буде
в якійсь конкретній формі включено до порядку денного або до
запропонованого правового рішення (навіть в формі проекту
відповідних положень чи проекту правового акту), завжди має
шанс «пробитись» крізь цілий процес прийняття рішень

34
.

Європейська Комісія намагається забезпечити якомога
більшу політичну підтримку запропонованій ініціативі з боку
всіх майбутніх учасників процесу прийняття рішень та його
ключових, зацікавлених сторін. Зокрема старається заручи�
тись підтримкою урядів країн�членів ЄС. Можуть мати місце
консультації, що відбуватимуться в експертних комітетах, або
спеціалізованих комітетах, які складаються з експертів, визна�
чених національними урядами, чи в консультаційних коміте�
тах, представлених суб’єктами недержавного сектору (в тому
числі приватного), або в комітетах, що мають змішаний харак�
тер

35
. На додаток, представники національних адміністрацій

на цьому етапі можуть втручатись у процес прийняття рішень
на основі формальних процедур шляхом представлення
офіційних позицій своїх урядів. Після того як процес консуль�
тації завершено, повністю опрацьована пропозиція направля�
ється на розгляд Колегії Комісарів. Перш ніж пропозиція буде
взагалі включена до порядку денного засідання Колегії, вона
буде розглянута групою членів кабінетів комісарів, відповіда�
льних за сектор, якого стосується дана пропозиція. Лише після
отримання їх згоди, вона буде спрямована на засідання щоти�
жневої конференції керівників кабінетів комісарів (chefs de
cabinet).

В особливих випадках, коли мова йде про життєво важли�
ві національні інтереси, центральна адміністрація країни�чле�
на ЄС може спробувати представити свою позицію одному з
комісарів (зазвичай тому, який походить з її країни, а значить,
тій особі, яка, на думку Європейської Комісії, найбільш поінфо�
рмована про деталі справи та найкраще розуміє дане питан�
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ня)
36

. Це може призвести до представлення комісаром під час
засідання Колегії відповідної інформації про застереження чи
зауваження країни до пропозиції, яка розглядається.

Процес прийняття рішення набирає справжніх обертів
після представлення пропозицій Раді та Європейському Пар�
ламенту

37
. В самій Раді, яка – виходячи із її сфери повноважень,

визначених в ДЄСПВ, – відіграє домінуючу роль в законотвор�
чому процесі, на початковій фазі адміністрація тієї країни, яка
в даному півріччі здійснює головування, намагається переко�
нати окремих членів Ради (а значить, секторних міністрів кра�
їн�членів ЄС, властивих з точки зору запланованого предмету
регулювання, до представленої Комісією пропозиції) до фор�
мулювання та в міру можливості узгодження їх позицій.

Таке узгодження відбувається в робочих групах
38

, які фун�
кціонують всередині COREPER�у, скликаних даною президен�
цією. Їх членами є національні експерти, які працюють в
постійних представництвах держав�членів ЄС в Брюсселі або
безпосередньо в національних центральних адміністраціях. У
кожному випадку, експерти діють як представники своєї ад�
міністрації, оскільки постійні представництва є її складовою
частиною. Робота згаданих груп над пропозицією в залежності
від ситуації охоплює представлення зауважень до окремих пра�
вових вирішень і положень, опрацьованих національною ад�
міністрацією. Це означає, що попередньо вони повинні бути
проконсультовані з відповідними департаментами секторного
міністерства.

Після узгодження позицій в згаданий вище спосіб почи�
нається переговорний процес, в рамках якого відбувається низ�
ка робочих засідань. Коли визначено перелік питань, що
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Пропозиції також надсилаються до Економічного і соціального комітету, а в
певних справах – до Комітету регіонів.

38
Сьогодні функціонує близько 250 таких робочих груп. Див. напр.: Andreas
Maurer, Parlamenty narodowe po Amsterdamie: adaptacja, dostosowanie skali oraz
sukcesywna europeizacja, в Jan Barcz, Stanislaw Puzyna (red.), op. cit., с. 133�139.



потребують узгодження на вищому політичному рівні, досьє
(dossiers) проекту надсилається до COREPER�у, а у разі, коли пи�
тання пов’язане з сільським господарством або ветеринарією?
– до Спеціального комітету з питань сільського господарства
(Special Committee on Agriculture). COREPER складається з по�
стійних представників (послів) країн�членів в Європейському
Союзі

39
, в його рамках також функціонує допоміжна група, яка

складається з їх заступників.
По відношенню до питань, охоплених сферою І та ІІ стов�

пів Європейського Союзу, комітет називається COREPER ІІ і
працює над пропозиціями, які відносяться до сфери компетен�
цій Ради з загальних питань, Ради у справах економіки та
фінансів (ЕКОФІН), питань розвитку, у справах правосуддя та
внутрішніх справ, а також Ради з питань бюджету. Згаданий до�
поміжний склад, так званий COREPER І, готує засідання Ради з
більш технічних питань, які зазвичай вимагають спеціалізова�
них знань, але не мають такого політичного значення. Спеціа�
льний комітет з питань сільського господарства складається з
вищих державних службовців міністерств сільського господар�
ства країн�членів ЄС.

Засідання двох складів комітету COREPER та Спеціально�
го комітету з питань сільського господарства готують представ�
ники сталих представництв країн�членів. Якщо ми говоримо
про COREPER, то застосовується практика, згідно з якою та гру�
па службовців, яка готує засідання COREPER ІІ, називається гру�
пою Antici, тоді як група, що виконує подібні функції по
відношенню до COREPER І, – Martens. В обох випадках націо�
нальні представники, які беруть участь у підготовці роботи
COREPERу, повинні знаходитись в постійному контакті з свої�
ми національними адміністраціями. До їх обов’язків віднесено
представлення до відповідних департаментів міністерств ви�
сновків та рішень, які стосуються найважливіших питань обго�
ворюваного порядку засідань Ради (включно з законодавчими
ініціативами), особливо тих, в яких міністр, що бере участь в за�
сіданні, може наткнутись на протилежні позиції, представлені
іншими країнами�членами.

Беручи до уваги той факт, що президенство Ради повідом�
ляє робочі групи Antici і Martens про запланований порядок за�
сідань цієї інституції, члени груп повинні використати цю
інформацію з тим, щоб дати можливість урядовій делегації до
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Завдання COREPER визначено не в положеннях ДЄС

ПВ
, а в ст. 16 Регламенту

Ради Європейського Союзу.



Ради внести останні зміни до позицій, стратегій та переговор�
них тактик. Для забезпечення швидкого обміну інформації по�
трібно формалізувати механізм контактування між окремими
робочими групами і лінійними міністерствами в країнах�чле�
нах ЄС.

Відповідно до результатів праці робочих груп, питання,
вміщені в dossier, представленому до COREPER, поділені на дві
групи. До першої належать погоджені справи, які потребують
формального затвердження міністрів, що засідають у Раді. Вони
окреслюють так звані пункти «А». До другої групи віднесено ті
питання, які містяться в dossier, і вимагають проведення перего�
ворів міністрів в Раді. Їх віднесено до пунктів «В».

Постійні представництва та центральні адміністрації кра�
їн�членів ЄС, стратегія функціонування яких є активною, а
значить, базується на постійному представленні позицій, інфор�
мації та формуванні коаліцій щодо певних вирішень, які можуть
прийматись Радою, повинні створити між собою добре функ�
ціонуючу систему співпраці та координації. Основною умовою
ефективності такої системи є забезпечення швидкого реагуван�
ня цієї системи, а значить, сформалізування процедур, які засто�
совуються для різного роду діалогів між цими двома
інституціями. Це означає – і потрібно зробити на цьому наго+
лос – що узгодження повинні відбуватись за допомогою теле+
фону, шляхом письмового підтвердження найважливіших
питань (навіть ex post) або за допомогою службових записок.

Практика формального письмового узгодження позицій,
яка досі домінує в більшості адміністрацій країн, що ведуть пе�
реговори про членство в ЄС, з точки зору процесу прийняття
рішень в Європейському Союзі є мало придатною, бо вона є ча�
сомісткою та такою, яка залучає надто великі ресурси. В резуль�
таті відмови від формалізованого процесу заощаджений час
натомість можна присвятити на здійснення аналітичних за�
вдань, які допоможуть у представленні національних позицій
та веденні переговорів як на форумі Ради, так і на етапах, які йо�
го попереджують.

Íàö³îíàëüí³ àäì³í³ñòðàö³¿ òà ïðîöåñ ïðèéíÿòòÿ
ð³øåíü â ªâðîïåéñüêîìó Ïàðëàìåíò³

Етап ведення переговорів щодо законодавчих розв’язань
у Раді відбувається одночасно з роботою над ним в Європейсь�
кому Парламенті. Участь цієї інституції в законотворчому про�
цесі залежить від процедури, яка згідно із положеннями
Договору визначена для прийняття даного правового вирішен�
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ня. Залежно від предмету регулювання (виключаючи питання
схвалення бюджету), застосовуються чотири головних проце�
дури прийняття рішень, в яких Європейський Парламент має
різні повноваження.

По�перше, Парламент може висловлювати згоду на при�
йняття якогось правового акту. Наприклад, без його згоди Спів�
товариство не може укладати міжнародні угоди, у тому числі і
Європейських угод (Угод про асоціацію) з іншими країнами

40
.

По�друге, процедура співучасті
41

дає Парламенту право подава�
ти пропозиції до правових актів, і навіть надає йому можливість
перешкодити ухваленню запропонованого правового акта на
будь�якому етапі законотворчої діяльності у формі прийняття
рішення про відхилення. По�третє, в так званій процедурі спів�
праці (або процедурі вироблення спільної позиції), визначеній
в положеннях ст. 252 (кол ст. 189с) ДЄСПВ, Рада може ухвалити
рішення проти волі Парламенту лише тоді, коли буде діяти од�
ноголосно. По�четверте, Парламент може в певних законотво�
рчих процедурах мати лише консультаційні

42
повноваження з

тим, що ці консультації є обов’язковими (так звані «обов’язкові
слухання»

43
), проведення яких вимагається відповідними поло�

женнями Договору. Неналежним чином організовані слухання
в Парламенті або їх непроведення може потягнути за собою
втрату чинності прийнятого Радою нормативного акту

44
. У ви�

падку останньої процедури навіть негативна думка Парламенту
не впливає безпосредньо на прийняття чи відхилення запропо�
нованого акту.

В окремо взятих процедурах, які передбачають важли�
віший вплив Європейського Парламенту на процес прийняття
рішень в Співтоваристві (особливо в процедрурі співучасті, але
також і в процедурах співпраці чи згоди), Рада входить з цією
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Відповідно до положень ст. 300, абзац 3, (кол. ст. 228) ДЄС

ПВ
.

41
Порядок застосування процедури співучасті визначено в ст. 251 (кол ст. 189в)
ДЄС

ПВ
.

42
Згідно із положеннями ст. 37 абзац 2, (кол. ст. 43) ДЄС

ПВ
Рада на внесок Комісії

і після висновку Європейського Парламенту може прийняти нормативний
акт кваліфікованою більшістю голосів з питань, які стосуються здійснення
спільної політики сільського господарства.

43
Існують також «факультативні слухання». Важливо відзрізняти «обов’язкові
слухання» від «факультативних» з огляду на правові наслідки, які тягне за со�
бою непроведення Радою парламентських слухань або ж проведення на умо�
вах, що порушують вимоги Договору.

44
Справа 138/79 SA Roquette Frères v. Rardzie Wspólnot Europejskich, (1980) ECR
1980, 3333.



інституцією в своєрідну «міжінституційну коаліцію»
45

. Для того
щоб законотворчий процес відбувався лінійно та без особли�
вих перешкод, а нормативний акт було ухвалено достатньо
швидко, то Рада повинна забезпечити належну співпрацю та
обмін інформацією з Європейським Парламентом. Беручи до
уваги участь в цьому процесі публічної адміністрації країн�чле�
нів ЄС, маємо справу з особливою системою прийняття рішень.
По�перше, адміністрація безпосередньо представлена мініст�
ром, який засідає в Раді. По�друге, вона є партнером, який
приймає участь у формуванні рішення про згадану вище
«міжінституційну коаліцію».

У такій схемі центральна адміністрація (і зокрема постійні
представництва) може в певній мірі впливати на напрямок дис�
кусій в Парламенті і на формування прогнозів щодо можливого
голосування в рамках обговорення. В тій, першій, сфері роль по�
стійного представництва (або відповідного органу центральної
адміністрації) полягає в тому, аби забезпечити, щоб депутати, які
представляють дану країну в Парламенті, були поінформовані
про позицію свого уряду. Якщо мова йде про Європейський Пар�
ламент, то до завдань центральної адміністрації, а інколи також і
до адміністрацій нижчих рівнів в залежності від територіально�
го поділу країни, віднесено також налагодження і утримування
добрих та активних контактів з головами і членами європейсь�
ких парламентських комісій, а також з депутатами, визначеними
до представлення даної справи.

Хотілося б підкреслити, що, формулючи такі висновки, не
перебільшується ані роль постійних представництв, ані окре�
мих лінійних міністерств у країні як інституцій, відповідальних
за забезпечення виконання таких важливих функцій. Зазначені
завдання національної адміністрації, що мають за мету вплива�
ти на Європейський Парламент, мають визначатись відповідно
до секторного принципу (тобто відповідно до предмету, якого
стосуєть питання), чи згідно з загальними повноваженнями ко�
ординації питань, пов’язаних з ЄС, не дивлячись на секторність
предмету розгляду. В другому випадку це означає делегування
завдань щодо забезпечення належних контактів з Європейсь�
ким Парламентом органу, виключною місією якого була б ко�
ординацію справ, які стосуються ЄС. Але близькість постійного
представництва до процесу прийняття рішень в Європейсько�
му Парламенті визначає власне цю інституцію на виконання та�
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кої ролі, причому вона щонайменше вимагає узгодження дій та
обміну інформації з відповідними департаментами відповіда�
льного секторного міністерства в країні.

У такій схемі координаційний орган (якщо такий орган
було створено) повинен брати участь в цілому процесі прийнят�
тя рішень та виконувати консультативну функцію (ініційовану
кожним головним учасником процесу впливу на парламент),
контрольну функцію (здійснювану за допомогою запрова�
дження обов’язку надсилання ex post інформації щодо прийня�
тих рішень, а також формулювання оцінок і вказівок на
подальшу діяльність) або наглядову (сутністю якої є наділення
даного органу компетенціями для владного коригування дій,
що здійснюються іншими національними органами).

Зауваження щодо координації дій центральної адмініст�
рації по відношенню до Європейського Парламенту є добрим
прикладом для обговорення системних рішень, які, беручи до
уваги іншу діяльність урядової адміністрації, повинні бути при�
йняті в її рамках у зв’язку з функціями, покладеними на неї в Єв�
ропейському Союзі. Такі системні рішення повинні виконувати
принаймні дві фундаментальні вимоги:

a) повинні забезпечити ефективну, результативну та ак�
тивну участь національної адміністрації (при враху�
ванні важливих позицій як національного парламенту,
так і інших представницьких груп) в процесі прийнят�
тя рішень в Європейському Союзі;

b) повинні забезпечити правильний з точки зору норм
права Співтовариств та вимог відповідності національ�
ного законодавства процес застосування та виконання
правових актів Співтовариств.

Ці два аспекти потрібно розглядати окремо, хоча не ви�
кликає сумнівів той факт, що вони досить сильно між собою
пов’язані. З досвіду існуючих сьогодні держав�членів Європей�
ського Союзу слідує, що в другій із згаданих сфер формується
національний інтерес, який є предметом впливу (при викорис�
танні існуючих каналів) адміністрації на процес прийняття
рішень в Європейському Союзі. Це означає не що інше, як те, що
проактивна роль публічної адміністрації, особливо урядової,
може бути досягнута лише шляхом забезпечення її здатності
адекватно передбачувати фактичні та правові наслідки рішень,
які обговорюються на рівні ЄС і які в майбутньому можуть бути
предметом безпосереднього застосування чи імплементації до
національної правової системи.

1.1. Äåðæàâà ³ ªâðîïåéñüêèé Ñîþç – ðîëü óðÿäîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Ïðàâîâ³ àñïåêòè 51



Належне виконання цього завдання залежить від відпо�
відної координації питань європейської політики та професій�
ної підготовки державних службовців, які відповідають за
питання, що приймаються на рівні Союзу. Однак одночасно
здатність залежить від здобутого країнами досвіду щодо визна�
чення потенційних шляхів та сфер впливу законодавчих ви�
рішень (запропонованих на рівні Європейського Союзу) на
національне законодавство, економіку та суспільне життя. Як
підкреслюють Керреманс і Вейерс, такий досвід є необхідний
для здійснення впливу адміністрації на сам процес прийняття
рішень в ЄС. Ще однією причиною є те, що діяльність адмініст�
рації в Брюсселі здійснюється в надзвичайно конкурентних
умовах, – вона повинна протистояти ініціативам, представле�
ними не лише представництвами, експертами та державними
службовцями інших країн, а й службовцями Комісії, Ради і Євро�
пейського Парламенту

46
.

Із досліджень, проведених Кассімом et al. виникає, що по
відношенню до координації національної адміністрації в пи�
таннях її участі в процесі прийняття рішень в Європейському
Союзі не можна ствердити «ані прихильності до якоїсь спільної
моделі, ані провести значної різниці, скоріше віднайти суміш
спільних рис та відмінностей. Спільні риси з’являються тоді, ко�
ли ми говоримо про спосіб організації постійних представ�
ництв, їх завдання та виконання певних функцій»

47
. Не існує

також відмінностей, якщо ми говоримо про схему співпраці
«постійне представництво – національна адміністрація», та про
міжміністерську (міжвідомчу) координацію питань, пов’язаних
з Європейським Союзом.
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Наталія Гнидюк

1.2. Координація європейської політики в державах�членах та країнах�кандидатах
до Європейського Союзу

1.2. Êîîðäèíàö³ÿ ºâðîïåéñüêî¿ ïîë³òèêè
â äåðæàâàõ-÷ëåíàõ òà êðà¿íàõ-êàíäèäàòàõ
äî ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó

Від моменту утворення Європейських Співтовариств в
кожній державі�члені Європейського Союзу з’являється необ�
хідність приведення структури та завдань національної ад�
міністрації у відповідності до потреб, пов’язаних із участю в
процесі прийняття рішень в Європейському Союзі. У випадку
нових країн механізми, які приймаються в даній сфері, в основ�
ному ґрунтуються на координаційних структурах, що були
створені протягом процесу приєднання або на основі досвіду
існуючих держав�членів ЄС.

Головним завданням кожної системи координації
1

євро�
пейської політики є перш за все опрацювання механізму узго�
дження спільної позиції уряду в питаннях, які обговорюються
та приймаються головними інституціями ЄС – Радою Європей�
ського Союзу та Європейською Радою. Формулювання спільної
позиції, зазвичай, відбувається на багатьох рівнях, і, окрім узго�
джень між окремими міністерствами, вони охоплюють перего�
вори, наприклад, з територіальними органами влади (що
особливо важливо в федеральних країнах, як, наприклад, в
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1
Поняття «координація» є багатозначне. Під координацією можна розуміти існу�
вання механізмів, що дозволяють досягнути спільну позицію в найважливіших
питаннях, які обговорюються в рамках інституцій ЄС (згідно із принципом «наша
країна говорить одним голосом)». Під поняттям координації можна розуміти таку
організацію діяльності національної адміністрації, в якій існує чіткий поділ ком�
петенцій за європейські питання. Також розрізняють різні форми координації,
як�то: позитивна (охоплює зусилля, зазвичай з центру, спрямовані на забезпечен�
ня того, щоб всі складові частини державної адміністрації активно співпрацювали
одна з одною) або негативна (коли структурно пов’язані підрозділи застосовують
стратегії «уникнення» з метою зменшення тертя), стратегічна (спрямована на
спільне сприйняття стратегічної цілі) чи селективна (націлена на вирішення пев�
ного питання, реактивна або така, яка концентрується лише на певних стадіях по�
літичного циклу) і т.д.. Кожна із концепцій передбачає різноманітні організаційні
рішення. Позитивна координація, наприклад, є активною концепцією, яка вима�
гає сильної центральної влади. Див.: The Internationalization of Policy Making.
InstitutionalanOrganizationalOptions to integratedomesticand internationalaspectsof
policymaking, OECD, SIGMA Papers, Nr 6, 1996, с. 40–43.



Німеччині або Австрії, чи в країнах з сильною автономією ре�
гіонів – як�то в Іспанії).

У цьому процесі часто приймає участь парламент, повно�
важення якого відрізняються в залежності від країни, але, зазви�
чай, маємо справу із збільшенням ролі органів парламентів в
європейських питаннях, аж до радикальної крайньої моделі –
дапської, в якій позиція уряду в європейських питаннях повинна
бути затверджена відповідним комітетом парламенту. В зв’язку
з розвитком принципів та інституцій суспільного діалогу

2
в

Європейському Союзі, все частіше залучаються неурядові орга�
нізації, перш за все найважливіші суспільні партнери: проф�
спілки як організації працівників, торгівельні палати як
організації бізнесу, товариства виробників сільськогосподар�
ської продукції, а також інші громадські організації, які мають
право представляти свої інтереси відповідно до національного
законодавства або регулювань ЄС.

Метою всіх узгоджень є досягнення порозуміння, яке буде
враховувати інтереси більшості партнерів в єдиній позиції, що
на наступному етапі буде передана в формі інструкції представ�
никам даної країни на засідання робочих груп, комітетів,
COREPER�у та Раді Євросоюзу. В залежності від прийнятої моде�
лі координації, а також від ступеня автономності національно�
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äî ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó
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Суспільний ділог в Європейському Союзі має досить довгу історію, але одночас�
но ця концепція постійно розвивається. Постійним елементом суспільного діа�
логу в європейських країнах є участь двох ключових суспільних акторів: союзів
працедавців та професійних спілок. Важливими складовими процесу суспільно�
го діалогу стали угоди, консультації та інформування про проблеми, які можуть
впливати на ситуацію соціальних партнерів. Така форма діалогу була визначена
в результаті зустрічі у Валь Длушез (Бельгія) в 1985 році. Ця зустріч, в якій брали
участь Європейський конгрес профспілок (ETUC) та Асоціація європейських
конфедерацій промисловців та працедавців (UNICE), носила форму консульта�
цій з боку Співтовариств з метою регулювання взаємних відносин між суспіль�
ними акторами. На ній було підготовлено спільні позиції, які надали загального
напрямку політиці Європейського Союзу в даній сфері. Рік пізніше Єдиним Єв�
ропейським Договором було запроваджено поняття «діалогу між соціальними
партнерами» до Договору про заснування Європейського (Економічного) Спів�
товариства. 1989 року суспільний діалог віднайшов своє місце серед основних
прав, задекларованих в Європейській Хартії основних соціальних прав праців�
ників. Дане питання врегульоване в частині XI «Соціальна політика, освіта, про�
фесійне навчання та молодь» ДЄС

ПВ
., за які відповідає Генеральний Директорат V

(Працевлаштування та соціальні питання). Починаючи з 1997 року DG V пуб�
лікує періодичне видання «Європейський суспільний діалог».

Елементом системи соціального діалогу є численні комітети та консультацій�
ні групи, які функціонують при Європейській Комісії та мають загальноеко�
номічний або секторний характер. Проходить постійна еволюція системи
консультаційних органів у напрямку створення еластичних та дієвих органів,
які мають перш за все цільовий характер.



го постійного представництва при ЄСП і його ролі в процесі
координації

3
, такі інструкції вміщують вихідну позицію та ви�

значають межі, в яких представництво даної країни може діяти
в процесі переговорів, тобто визначення наскільки еластично
було сформульовано позицію даної країни і які уступки можли�
ві на шляху до прийняття спільної позиції всіх країн�членів ЄС.

Ефективнасистемакоординації єнелишеумовоюрезуль�
тативного представлення національної позиції на форумі ін�
ституцій ЄС, ознайомленнятареагування на пропозиції інших
країн, атакожосновою для забезпечення узгодженості дій уря�
ду, здійснюваних в державі, зтимипозиціями,щобулиприйняті
на форумі інституцій Співтовариства. Рішення, які прийма�
ються в Брюсселі, мають довгострокові наслідки для країн�чле�
нів. Прийняття законодавства ЄСП, яке відповідає існуючому
національному законодавству на практиці, може створити пози�
тивні ефекти для країни: зменшити або звести до мінімуму кош�
ти – як політичні, так і економічні, – процесів адаптації

4
.
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3
Постійне представництво займає центральне місце в системі національної
координації в Брюсселі, оскільки представляє національні інтереси та при�
ймає участь у процесі прийняття рішень на рівні Ради ЄС, а з іншого боку, є ін�
тегральною частиною національної адміністрації. На спосіб діяльності
(modus operandi) постійного представництва впливають кілька чинників. На�
приклад, його розмір може бути важливим індикатором бажання країни ко�
ординувати національні дії в Брюсселі та її можливості виконувати
зобов’язання, такі як забезпечення представництва в робочих групах Ради
або комітетах Європейської Комісії. Розмір постійного представництва може
вказувати на важливість, яку національний уряд приділяє завданням коорди�
нації та відзеркалює різноманітні концепції виконання зазначеного завдан�
ня. Розмір також може бути індикатором «віку» держави�члена: нові країни
віддають перевагу великим за розміром постійним представництвам, оскіль�
ки вони проходять випробувальний період і стараються призвичаїтись до
практики функціонування інституцій ЄС.

4
Не лише законодавство Співтовариств має далекоідучі ефекти. Рішення, які
приймаються Європейською Комісією, коли вона діє як квазісудовий орган в
сфері політики конкуренції, можуть мати серойзні внутрішні наслідки. Дер�
жавна допомога або фузія підприємств зазвичай передбачають високий про�
філь залучених національних компаній, і тому уряд може понести шкоди,
якщо управління йде в протиріччя з «національними чемпіонами» чи іншими
великими компаніями. На додаток, оскільки ЄС стає політичним питанням, до
якого зростає інтерес у країнах, уряди досить часто знаходиться під тиском
представлення скептичній громадськості, що вони достатньо ефективні у за�
хисті своїх «національних інтересів». Це відноситься особливо до секторів, які
мають найбільший публічний резонанс, як�то: сільське господарство в Фран�
ції або риболовство в Іспанії чи Великій Британії. Передусім, такий тиск ство�
рює сильні передумови для урядів для забезпечення існування відповідних
інституцій, структур і процесів, необхідних для захисту національних інтере�
сів на рівні ЄС та виконання вимог і стандартів членства в ЄС.



Дієвий механізм координації також необхідний для за�
безпечення відповідного професійного та технічного обслуго�
вування президенства даної країни в Раді ЄС. Фактично саме
піврічне головування в Раді є найбільш об’єктивним фактором
перевірки ефективності національної моделі координації єв�
ропейської політики. Президенство відповідає за формулюван�
ня своєї програми за сім місяців до моменту обіймання офісу,
організацію зустрічей на всіх рівнях Ради (за допомогою Сек�
ретаріату Ради), пошук відповіді на кризові ситуації, які виника�
ють, та в цілому за здійснення нагляду та управління діяльністю
Ради в зовнішніх і внутрішніх питаннях. Офіційна інструкція
Ради попереджує, що «...потрібна більша дислокація цілого на�
ціонального адміністративного апарату для обіймання та здій�
снення Президенства» і «розмір додаткового навантаження на
національні адміністрації... навіть для найбільших країн�членів,
не можна недооцінювати»

5
.

Окремі інституційні механізми координації, прийняті в
країнах�членах ЄС, обумовлені, з�поміж іншого, такими чинни�
ками, як історія, державний лад країни чи політична традиція.
Одночасно такі механізми підлягали і надаль підлягають по�
стійним змінам в ході інтеграційних процесів. Два варіанти ін�
ституційних механізмів, які зустрічаються, найчастіше
зводяться до:

– розміщення головного координаційного органу в
міністерстві, яке найбільше залучено до європейських
питань (міністерства закордонних справ, фінансів,
економіки або канцелярії керівника уряду);

– створення окремої інституції, якій делегуються питан�
ня координації європейської політики.

В обох варіантах важливу роль відіграє міністерство закор�
донних справ (МЗС), яке відповідає за збитки політичні відно�
син з Європейським Союзом та державами�членами ЄС. Однак
координація діяльності та опрацювання спільної позиції в біль�
шості секторних політик Співтовариства віднесено до повно�
важень відповідних інституцій (лінійних міністерств) або
координаційного органу. Тому в багатьох країнах процес коор�
динації європейської політики забезпечується спеціально ство�
реними міжвідомчими органами, які виступають у формі
комітетів, комісій чи робочих груп.
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На вибір моделі координації впливає багато елементів, в
яких ключову роль відіграють політичні та економічні. На
початку існування Європейських Співтовариств були спроби
віднаходження зв’язку між мотивом приєднання до Співтова�
риств і моделлю координації європейської політики. Вважаєть�
ся, що один механізм було прийнято Німеччиною, Італією,
Грецією та Іспанією, для яких приєднання до Співтовариств
після Другої світової війни перш за все означало вирватись з ре�
жиму диктатури та почати будівництво демократичного сус�
пільства, а інший, такий як, наприклад, обрала Велика Британія,
був спричинений економічними причинами

6
.

Тому, в першому випадку, спосіб координації європейсь�
ких питань пояснювали існуванням або відсутністю сфор�
мованих інституцій політичної демократії, рівнем розвитку
громадянського суспільства, а значить, за допомогою виключ�
но політичних чинників. У другому випадку, механізм коорди�
нації можна трактувати як похідну економічних інтересів, які
дана країна мала намір і прагнула зреалізувати шляхом приєд�
нання до Європейських Співтовариств та за допомогою відпо�
відних механізмів співпраці з її інституціями.

Сьогодні однак, беручи до уваги комплексність інтегра�
ційних процесів, які охоплюють все нові сфери політики, що
раніше були зарезервовані виключно для урядів та національ�
них органів влади, такий підхід вважається достатньо спроще�
ним інструментом для проведення аналізу. Нині очевидним є
факт, що моделі координації європейської політики форму�
ються під впливом низки чинників, серед яких головну роль
відіграють такі:

• Звичаї та інституційна традиція даної країни: позиції
прем’єр�міністра та міністрів в процесі управління
державою, відносини між урядом та парламентом, зна�
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чення та статус територіальних органів влади (регіо�
нальних та місцевих органів самоврядування);

• Політична культура країни: моделі, в яких віддають пе�
ревагу досягненню консенсусу чи конфлікту, прийняття
рішень в процесі суспільного діалогу чи нав’язування
волі більшості;

• Ступінь інституціоналізації громадянського суспільст�
ва: легітимна участь партнерів громадянського сус�
пільства в процесі формування урядової політики;

• Вимоги технічної ефективності: величина країни, кіль�
кість органів публічної влади на національному і
субнаціональному рівнях, які наділені владними пов�
новаженнями.

Ключову роль в процесі координації європейської по�
літики на національному рівні відіграють відмінності окремих
країн «в моменті старту»: характері політичної системи та
способі функціонування публічної адміністрації.

Вони можуть полегшити розв’язання проблеми коорди�
нації європейської політики або становити обмеження в виборі
певних організаційних механізмів. Іншими словами, в деяких
країнах ефективна координація є в значній мірі похідною існу�
ючої інституційної традиції, тоді як в інших створення відповід�
ної системи вимагає значних зусиль. Важливим елементом при
виборі механізму координації відіграє ступінь централізації
країни. Коли процес прийняття урядових рішень є централізо�
ваним, то координувати та узгоджувати національну позицію
простіше. У випадку федеральних країн в управлінні та реаліза�
ції європейської політики беруть участь також місцеві органи
влади. Вони досить часто виступають за розширення повнова�
жень у відношені до тих, які виникають з федерального порядку
країни чи дорадчих повноважень Комітету Регіонів по відно�
шенню до Європейської Комісії чи Ради ЄС, визначених в Дого�
ворі про Європейський Союз.

У значній мірі саме з ініціативи німецьких земель в Ніцеї
прийнято рішення про оголошення наступної міжурядової
конференції в 2004 році, а в її порядку денному відображено
питання більш чіткого, ніж досі, визначення поділу компетен�
цій між інституціями Європейського Союзу, країнами�заснов�
никами та територіальними органами влади. Німецькі землі,
зокрема Баварія, погрожували тим, що не згодяться на рати�
фікацію Ніццького договору, якщо не будуть враховані їхні по�
стулати.
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У сфері функціонування уряду важливим елементом, який
впливає на координацію європейської політики, є модель функ�
ціонування уряду як найвищого органу виконавчої вла�
ди. З однієї сторони, маємо справу з моделями кабінетних
урядів, діяльність яких базується на принципі колективного фор�
мулювання політики та солідарної відповідальності за прийня�
ті рішення уряду. На практиці це означає, що кожне питання в
сфері європейської політики повинно мати згоду цілого ка�
бінету і він бере на себе повну відповідальність за дане рішення.
З другої сторони, маємо справу з моделями уряду, в яких мініст�
ри мають самостійну конституційну позицію (Німеччина,
Австрія), і de facto рішення, які стосуються сфери їх відповідаль�
ності, належать лише до них. У випадку першої моделі, перевага
віддається механізмам, в яких координацію здійснюють інсти�
туції пов’язані із прем’єр�міністром як керівником уряду. В дру�
гому випадку ми стикаємось з моделлю, де віддають перевагу
міжвідомчим узгодженням, в результаті яких центральний ор�
ган (зазвичай структурна одиниця МЗС) виконує виключно
роль технічного переказування позицій, узгоджуваних між
окремими міністерствами.

Наступним важливим елементом є відносини між вико�
навчою та законодавчою гілками влади. Не зважаючи на те,
що державний лад європейських країн побудовано на основі
принципу рівноваги влади, в деяких країнах домінує вико�
навча влада (Велика Британія, Іспанія і Франція), а в інших –
можна говорити про перевагу законодавчої влади (Італія). З
перспективи побудови структур публічної адміністрації для
вибору моделі координації буде відігравати роль сфера пов�
новажень прем’єр�міністра і «урядового центру»; принципи
формування міністерств та ступінь їх фрагментації, а також
зв’язки між сферою політики і адміністрації та статусу держа�
вних службовців.

На позицію та стабільність уряду впливає партійна і ви�
борча системи країни. Найважливішим є те, щоб за допомогою
виборчої системи забезпечити «децизійність» в парламенті:
здатність сформувати уряд і приймати законодавчі акти у від�
повідності з програмою уряду. В одних країнах (як�то Велика
Британія) таку стабільність дає виборча система з одноманда�
тними виборчими округами, що забезпечує в цій країні уряду
постійну більшість в парламенті і дозволяє на послідовну реа�
лізацію політичної програми та плану законодавчих ініціатив.
У інших країнах з приводу відмінностей в структурі суспільст�
ва та політичній історії, стабільність забезпечує пропорційна
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виборча система, яка базується на голосуванні на партійні
списки.

Варто підкреслити, що з точки зору Європейського Сою�
зу, найважливішим критерієм є здатність парламенту, обраного
на основі демократичного виборчого права, до прийняття
рішень та утримання стабільного політичного курсу. Таку здат�
ність називають децизійністю, тобто дієвістю у вирішен�
ні проблем, яку досягають шляхом гарантування
формування політичної волі, потрібної для процесу
прийнття рішень завжди тоді, коли це необхідно. Демок�
ратія сама по собі не є достатньою цінністю; для того щоб бути
повновправним учасником процесу європейської інтеграції –
потрібно ще побудувати ефективну демократичну систему, зда�
тну до формування та реалізації рішень.

Одні чинники обумовлюють координацію в двопартій�
ній системі (в Великій Британії, де уряд формує одна партія, і
існує чіткий поділ на уряд та опозицію), а інші в багатопартій�
них системах, а значить в умовах коаліційного уряду, коли по�
літичні партнери часом відрізняються своїми поглядами в
певних аспектах інтеграційної політики, а «політична тради�
ція передбачає слабшій партії в коаліції портфель міністра
закордонних справ, так як в Німеччині. В таких випадках, за�
звичай, партії, які формують уряд, узгоджують в коаліційному
договорі поділ компетенцій в сфері європейської політики.
Такі узгодження часом можуть привести до ґрунтовних змін в
системі координації.

Так, наприклад, в Австрії в 1994 році прийнято коаліцій�
ний договір між Австрійською Народною партією, яка перемог�
ла на виборах, і Соціал�демократичною партією Австрії з метою
розмежування повноважень Офісу Канцлера і МЗС в питаннях
координації європейської політики. В результаті частина ком�
петенцій створеного раніше Державного Секретаріату з питань
європейської інтеграції в Офісі Канцлера було перенесено до
МЗС (в сфері повноважень Офісу залишались зокрема питання
координації допомоги для країн Центральної та Східної Євро�
пи). МЗС залишилось підпорядкованим Офісу Канцлера в сфері
кадрової політики

7
.

У Німеччині після виборів в 1998 року структурний під�
розділ, який відповідав за процес координації (відділ з європей�
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ських питань), було перенесено з міністерства економіки до
міністерства фінансів. Тим самим міністерство фінансів стало
нарівні з міністерством закордонних справ головною інститу�
цією, що координує питання європейської політики. Перед ви�
борами до Бундестагу в вересні 2002 року Канцлер Шрьодер
оголосив про намір створення посади Міністра з питань євро�
пейської інтеграції в Офісі Канцлера та винесення європейсь�
кої проблематики за межі компетенцій МЗС.

Якщо ми говоримо про політичні передумови, то це не
лише суперечки стосовно обсягу компетенції з Міністерством
закордонних справ. Мала місце також ліквідація міністерств єв�
ропейської інтеграції в Греції (Міністерство координації),
Бельгії (Міністерство з європейських питань), Данії (Міністерс�
тво з питань Європейського Економічного Співтовариства) чи
Іспанії (Міністерство у справах відносин з Європейськими
Співтовариствами). Така ліквідація наступала на різних етапах
інтеграції, в більшості випадків безпосередньо перед або після
приєднання до Європейського Союзу. Можна сказати, що на
сьогодні лише в Франції існує відокремлений координаційний
орган – Генеральний секретаріатМіжміністерського коміте�
ту з питань європейського економічного співробітництва
(ГСМК). У певному сенсі таку роль в Італії відіграє Департамент
політик Співтовариств (який раніше, виходячи із своїх повно�
важень, називався Міністерством політик Співтовариств), роз�
ташований в Канцелярії прем’єр�міністра, який очолюється
міністром без портфеля, членом уряду.

Така тенденція виразно вказує на те, що в моменті приєд�
нання до Європейського Союзу питання європейської політи�
ки набирають дещо іншого характеру: в ході ведення
переговорів про вступ вони мають спеціальний відмінний ста�
тус, який перш за все спрямований на управління процесами
пристосування до стандартів ЄС та координацію процесу ве�
дення переговорів. Після закінчення переговорів та виконання
вимог, пов’язаних із членством, такого виду функція зникає із
порядку денного уряду, а європейські проблеми, які делегують�
ся окремим Міністерством, стають внутрішніми проблемами
даної країни.

Важливе значення для моделі координації досить
часто має безпосередня участь керівника уряду в євро�
пейській політиці. Але зазвичай така участь має «періодич�
ний» характер, розмір якої збільшується після і до головування
даної країни в Раді ЄС (або під час виборчої кампанії) та подеку�
ди має наслідком організаційні зміни в системі координації, на
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що вказують зокрема країни останнього розширення. Від мо�
менту приєднання Фінляндії до ЄС керівну роль у сфері коорди�
нації європейської політики відігравав Секретаріат з питань
європейської інтеграції в Міністерстві закордонних справ.

На практиці координаційну роль МЗС фінські секторні
міністерства прийняли лише на етапі ведення переговорів про
приєднання. Після досвіду першого головування в Європейсь�
кому Союзі з 1 серпня 2000 року провідну роль в процесі уз�
годження спільної позиції почала відігравати Канцелярія
прем’єр�міністра, в якій було створено Секретаріат з питань Єв�
ропейського Союзу, очолюваний Державним секретарем. До
завдань Секретаріату віднесено технічне обслуговування за�
сідань Міжвідомчого комітету з питань ЄС та Комітету з питань
ЄС, представлення інструкції постійному представництву Фін�
ляндії при ЄС (на рівні робочих груп інструкцію передають від�
повідні секторні міністерства) та здійснення нагляду за обігом
документів між постійним представництвом та національною
адміністрацією.

Якщо візьмемо до уваги досвід Франції, то після створення
в 1981 році посади міністра, делегованого у європейських
справах, ключова інституція в процесі координації – ГСМК –
була початково підпорядкована МЗС. Але міністерство без від�
повідної політичної підтримки не завжди справлялось з покла�
деною на нього функцією координації. Це було однією з
причин, для якої в 1984 році було прийнято рішення про підпо�
рядкування ГСМК безпосередньо прем’єр�міністру. Від того ча�
су посаду керівника ГСМК (Генерального секретаря) обіймає
радник прем’єр�міністра у справах європейської політики.

Сильна позиція керівника уряду в системі координації, а
також обслуговуючого його офісу та/або політичного кабінету,
є характерною рисою для системи координації в Австрії, Німеч�
чині, Великій Британії чи Італії. Здається, що, окрім політичних
умов, які існують в окремих країнах, офіс прем’єр�міністра по
своїй природі є органом, що «призначений» для координації
діяльності окремих міністерств і інших органів виконавчої вла�
ди, та вирішення можливих суперечок, в тому числі і в європей�
ській політиці. На вибір інституційних механізмів досить часто
впливає спосіб трактування європейської політики як складо�
вого елементу зовнішньої або внутрішньої політики. В першо�
му варіанті важливу роль в системі координації відведено
Міністерству закордонних справ, тоді як в другому – Міністерс�
тву економіки або фінансів.
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Викладене дає підстави зробити висновок, згідно з яким ми
спостерігаємо характерні тенденції в формуванні системи ко�
ординації європейської політики в країнах�членах ЄС, пов’язані
із відмінностями у розумінні технічної та політичної (пред�
метної) координації. Проблеми технічної координації
на національному рівні8 в більшості країн вирішуються
за допомогою структурних підрозділів МЗС, передусім
тому, що саме це міністерство найкраще підготовлене для обслу�
говування процесу обміну міжнародної інформації та її ефекти�
вного розповсюдження між відповідними адресатами.

Якщо йдеться про політичну (предметну) коорди�
націю, тобто про опрацювання спільної позиції уряду,
то можемо зауважити тенденції до розміщення коорди�
наційних органів в інституціях, пов’язаних із прем’єр�
міністрами, яка безумовно виникає з потреби достатньої по�
літичної волі для забезпечення ефективного узгодження та ве�
дення можливих переговорів на випадок розбіжностей поглядів
між різноманітними зацікавленими міністерствами.

При опрацюванні спільної позиції має істотне значення
участь парламенту, особливо для скандинавських країн та фе�
деральних країн. Вплив на характер процесу координації ма�
ють також форми і методи співпраці уряду з групами інтересу.
Можна розрізнити розв’язання плюралістичне та корпорацій�
не. Плюралізм передбачає велику кількість слабо організова�
них зацікавлених груп або груп інтересу, тоді як корпорацій�
ність характеризується існуванням незначної кількості великих
груп інтересу, об’єднаних в загальнодержавні організації, що
проводять регулярні консультації з урядом та підписують з ним
угоди. На практиці в усіх країнах ЄС існують формальні та не�
формальні механізми, які допомагають врахувати думки орга�
нізацій та соціальних груп, а також отримати їх схвалення у
важливих політичних рішеннях.

Важливу роль в процесі побудови моделі координації
європейської політики може відігравати географічний чинник.
У випадку Бельгії Люксембургу і певною мірою у випадку Фран�
ції розміщення європейських інституцій у цих країнах значно
сприяє процесу координації та знаходить своє відображення
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Не можна недооцінювати роль, яку відіграє постійне представництво кожної
країни на європейському рівні в процесі вироблення спільного рішення ЄС.
Адже саме постійне представництво відіграє функцію «поштової скриньки»,,
«передавача» чи «представника», яка на рівень Європейського Союзу передає
єдину узгоджену позицію держави�члена.



в координаційних структурах
9

та механізмах. Наприклад, в
Люксембурзі

10
, також виходячи із розмірів публічної адмініст�

рації країни, не було створено спеціальних координаційних
структур.

Насамкінець, на вибір інституційних розв’язань має без
сумнівів вплив історичний аспект в широкому розумінні цього
слова. На початку існування Європейських Співтовариств не зав�
жди легко проходив процес достосування національних адмініст�
рацій з тим, щоб вони були залучені до європейської політики,
оскільки вона (політика) за своїм характером відрізнялась від до�
тихчасових традиційних завдань адміністрації. З другої сторо�
ни, країни, адміністрації яких відпрацювали власні традиції та
принципи діяльності, зазвичай, мали працівників високої ква�
ліфікації (корпус державних службовців), які швидко пристосо�
вувались до нових завдань. Сьогодні історичний аспект, хоч і в
іншій формі, проявляється в країнах�кандидатах до ЄС, в яких
тільки віднедавна будується аполітична та професійна державна
служба, а робота, пов’язана з європейською інтеграцією, вимагає
постійного підвищення кваліфікації. З цієї причини Європейсь�
ка Комісія в своїх щорічних звітах звертає особливу увагу на так
звану адміністративність здатну, під якою розуміють здатність до
впровадження та застосування acquis communautaire.

2. Ìîäåë³ êîîðäèíàö³¿ ºâðîïåéñüêî¿ ïîë³òèêè
â äåðæàâàõ-÷ëåíàõ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó

З�поміж існуючих розв’язань у сфері координації євро�
пейської політики в країнах�членах ЄС домінує модель, в якій
повноваження щодо координації поділені між кількома інсти�
туціями, з яких одна відіграє керівну роль по відношенню до ін�
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9
Хоча з іншого боку можна поставити питання: якщо Європа знаходиться в
центрі Бельгії – як політично, так і географічно, – навіщо Бельгії потрібно по�
стійне представництво в Європейському Союзі? Чому Бельгія має таку додат�
кову структуру, якою є посольство, яке представляє Бельгію, та розміщується
на території Бельгії? Відповідь дуже проста: це вимога ЄС. Це спосіб, за допо�
могою якого функціонує Європейський Союз і участь в ньому передбачає, що
держава�член повинна мати необхідні організаційні структури. Постійне
представництво є складовою частиною такої структури.

10
Ключову роль в процесі координації відіграє постійне представництво; воно
відповідає за захист інтересів Люксембургу в ході ведення переговорів. Якщо
ж говорити про національний рівень, то головною інституцією є Міністерст�
во закордонних справ, в якому функціонують Дирекція міжвідомчих еконо�
мічних відносин (відповідає за питання, охоплені І «стовпом») та Дирекція
політична (сфера спільної зовнішньої політики і політики безпеки).



ших. Незалежно від розміщення головних координаційнихших. Незалежно від розміщення головних координаційних
структур, в деяких країнах створюються спеціальні міжвідомчі
органи, відповідальні за процес координації та узгодження по�
зицій. Загалом, можна виокремити три моделі

11
координації єв�

ропейської політики, які зустрічаються в країнах ЄС.
Зупинимось на розгляді британсько�французсько�іта�

лійської моделі, яка характеризується найвищим рівнем кон�
центрації повноважень в сфері питань, пов’язаних з членством в
Європейському Союзі. Її сутністю є розподіл владних повнова�
жень в сфері європейської політики між міністерством закор�
донних справ та іншими, створеними на виконання цієї цілі
центральними органами (ГСМК у Франції, Європейський Секре�
таріат Кабінету (Cabinet Office) в Великій Британії, Департамент
політик Співтовариства в Канцелярії прем’єр�міністра Італії).

Завданням французського Генерального секретаріату
Міжміністерського комітету з питань європейського еко�
номічного співробітництва (ГСМК

12
), підпорядкованого

безпосередньо прем’єр�міністру, – з�поміж іншого через ке�
руючого його працями Генерального секретаря, який за су�
місництвом виконує функції радника у справах європейської
політики

13
є узгодження інтересів різних секторних мініс�

терств в процесі опрацювання спільної позиції країни. Гене�
ральний секретар має трьох заступників

14
, які здійснюють
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11
Такий поділ було запропоновано беручи до уваги ступінь концентрації пов�
новажень у сфері європейської політики (без урахування можливого впли�
ву/участі національного парламенту на процес прийняття рішень на рівні
ЄС). Потрібно зазначити, що із запровадженням такої класифікації була про�
пущена модель координації, яку запровадила Данія. Характерною рисою мо�
делі є створення низки спеціальних комітетів для забезпечення ефективної
координації європейської політики; її засади та механізми будуть представле�
ні нижче.

12
ГСМК (Secrétariat général du Comitée interministériel les questions de coopération
économique européennee) було створено ще в 1948 році з метою формулюван�
ня позиції французського уряду на форумі Європейської Організації Еконо�
мічної Співпраці щодо процесу економічної реконструкції європейського
континенту (реалізація Плану Маршала); пізніше була трансформована в Ор�
ганізацію Економічного Співробітництва і Розвитку (ОЕСР). Дотепер в орга�
нізаційній структурі ГСМК існує підрозділ у справах ОЕСР.

13
Починаючи від 1993 року керівник Генерального секретаріату обіймає поса�
ду радника у справах європейської політики.

14
Заступники мають чітко визначену сферу повноважень, наприклад, один із
заступників здійснює нагляд за секціями, які відповідають за питання техніч�
ної координації в сфері правосуддя та внутрішніх справ; боротьби з наркоти�
ками; свободи переміщення осіб; безпеки європейського простору.



нагляд за відповідними секціями. Основним завданням ГСМК є
підготовка французської позиції в сфері І і ІІІ «стовпів» ЄС. Зна�
чення Секретаріату підсилює його формальна монополія в ко�
нтактах з постійним представництвом: лише ГСМК має
повноваження до надсилання йому інструкції. При узгодженні
з Генеральним секретаріатом готуються зустрічі членів уряду і
представників французської адміністрації з членами та служба�
ми Європейської Комісії, представниками президенції Ради,
представниками національних адміністрацій країн�членів, які
займаються проблематикою Співтовариства, та організовують
інформаційні місії в Європейському Парламенті, Економічно�
му і соціальному Комітеті, Комітеті регіонів.

Сфера компетенцій Секрета�
ріату охоплює моніторинг
стану транзпозиції директив
Співтовариства до внутріш�
нього законодавства. Кожне
міністерство зобов’язане за�
безпечувати в рамках покладе�
них на нього повноважень
транспозицію норм законо�
давства ЄСП, в той час як ГСМК
здійснює нагляд разом з Мініс�
тром з європейських питань
над належним ходом цього
процесу та сприяє міжвідом�

чій співпраці у підготовці текстів транспозиції. До завдань праців�
ників Секретаріату віднесено не вирішення певних справ, а
організація зустрічей зацікавлених інституцій, узгодження спіль�
ної позиції та пропонування розв’язань у спірних питаннях. У ви�
падку, коли досягнення консенсусу неможливе, дане питання
підлягає арбітражній процедурі. В залежності від ступеня чутли�
вості узгоджуваного питання, арбітраж здійснює радник пре�
м’єр�мiністра у справах європейської політики, керівник
політичного кабінету прем’єр�міністра або сам керівник уряду.
Безпосереднє підпорядкування Генерального секретаря прем’єр�
міністру має наслідком те, що лише близько 15% справ підлягають
процедурі арбітражу з числа всіх узгоджень, які здійснюються в
рамках ГСМК.

Слід підкреслити, що до функцій ГСМК віднесено інфор�
мування двох палат Парламенту (Сенату та Національної Асам�
блеї) стосовно пропозицій нормативних актів в сфері І та
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Модель координації в Франції є
централізованою, основну роль

в якій відіграє Генеральний
секретаріат

Міжміністерського комітету з
питань європейського

економічного співробітництва.
Функціонування системи

координації ґрунтується на
характерних рисах політичної
системи: сильна позиція уряду,
незначна участь парламенту в

європейських питаннях та
відсутність принципового

поділу повноважень у сфері
європейської політики.



ІІІ «стовпів» ЄС
15

та порядку засідань Ради ЄС. Завданням ГСМК є
також забезпечення того, щоб постанови парламенту містили
міжвідомчий аналіз з метою сформулювання основних поло�
жень французської позиції. В рамках механізму інформування
парламенту ГСМК, діючи від імені уряду, є єдиним «власником»
документів з європейських питань та має право звертатись до
Ради держави

16
з питаннями щодо правових проблем, які вини�

кають з характеру та змісту нормативних ініціатив
17

. Генераль�
ний секретаріат також повідомляє парламент про прийняття
даного нормативного акту Радою ЄС.

Участь Міністерства закордонних справ в координації єв�
ропейської політики в Франції набагато менша, ніж в інших кра�
їнах�членах ЄС. У МЗС повноваження в сфері європейської
політики ділять між собою Міністр закордонних справ та підпо�
рядкований йому Міністр, делегований у європейських справах.
Посаду міністра делегованого у європейських справах

18
було від�

новлено в V Республіці в 1981 році
19

. Сфера його повноважень
та механізм підпорядкованості Міністру закордонних справ
визначаються на основі наказу міністерства. Міністр делегова�
ний у європейських справах не має власного апарату, окрім
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15
Інформування щодо проектів нормативних актів в ІІ «стовпі» Європейського
Союзу відбувається за посередництвом Міністерства закордонних справ.

16
Дорадчий орган, до основних завдань якого віднесено консультування уряду
з внутрішніх питань, фінансів, праці, соціального сектору, освіти. Всі урядові
законопроекти, які розглядаються на засіданнях Кабінету Міністрів, повинні
бути узгоджені з Радою держави.

17
Тут йде мова зокрема про так звані «Зелені книги» (аналітичні документи),
«Білі книги» (документи щодо напрямків та програмування діяльності).

18
До складу Кабінету Міністрів входять міністри та міністри держави (Ministers
d’État). Існує ієрархія міністрів в складі уряду. Позиція міністрів залежить від
послідовності їх призначення на посаду, що міститься в нормативному акті
про формування уряду. Така послідновність вказує на приорітети урядової
політики. Нарівні міністрів, відповідальних за сектори державного управлін�
ня, існують посади міністрів делегованих (Ministers délégues) та секретарів
держави (secrétaires d’État), які виконують чітко визначені завдання поруч з
міністрами або прем’єр�міністром. Вони беруть участь в засіданнях уряду ли�
ше у випадку, коли розглядаються питання, що віднесені до сфери їх повнова�
жень, а не заміщуючи міністра. Титул міністра держави представляє собою
почесне звання, яке має протокольне значення, що ставить осіб, які його
отримали, вище в урядовій ієрархії.

19
Ідею створення офісу міністра у європейських справах висував тодішній пре�
зидент Д. Помпіду ще в 1971 році. Однак така посада була створена лише в
1978 році, коли П. Бернард�Раймонд став Державним секретарем у закордон�
них справах, відповідальний за європейські питання. Першого міністра було
призначено в 1981 році, ним став А. Чардернагор.



групи радників; при реалізації покладених на нього завдань ко�
ристується структурними підрозділами МЗС.

На практиці існує чіткий поділ компетенцій між ГСМК і
МЗС. Так, наприклад, питання спільної зовнішньої політики та
політики безпеки віднесено не до сфери повноважень ГСМК, а
до компетенції відповідних структурних підрозділів Міністерст�
ва закордонних справ

20
. У справах, віднесених до ІІ стовпа ЄС,

міністерство співпрацює з Президентом, виходячи з його пов�
новажень у сфері закордонної політики та з ГСМК, що відповідає
за опрацювання спільної позиції в сфері «аспектів Співтоварист�
ва», на приктиці з фінансових питань. Окрім того, МЗС відіграє
важливу роль у представленні Франції перед Судом ЄСП.

Юридична служба МЗС виконує функцію експерта та рад�
ника французського уряду в сфері законодавства Співтовариства.
У випадку судового процесу проти Франції юридична служба
МЗС готує подання, яке потім відстоює в Суді ЄСП. Незважаючи
на те, що представники МЗС (також постійного представницт�
ва) беруть участь в узгоджувальних зустрічах, організованих
Генеральним секретаріатом, найважливіший «вплив» на коор�
динаційну діяльність Секретаріату мають міністерства сільсь�
кого господарства та міністерства фінансів і економіки,
працівники яких, що були делеговані до роботи в ГСМК, станов�
лять істотну частину цілого апарату. Систему міжвідомчої ко�
ординації європейської політики в силу її важливого значення
для перебігу процесу винесено у додаток до даного розділу.

Особливий для європейської політики і ролі в ній МЗС у
Франції є так званий період коабітації (cohabitation), коли в МЗС
значно обмежуються можливості управління питаннями євро�
пейської політики, яка, як складова частина закордонної по�
літики, зарезервована виключно для Президента згідно із
положеннями Конституції V Республіки. В французській по�
літичній системі Президент відіграє особливу роль у сфері за�
кордонної політики в силу владних повноважень, якими його
наділив Основний Закон. Його роль перш за все полягає в тому,
що він визначає напрямки реалізації закордонної політики та
представляє державу в зовнішніх відносинах. Він є єдиним пре�
зидентом, який поруч з керівниками урядів «15» представляє
свою країну під час засідань Європейської Ради (колись з такого
права користався Президент Фінляндії). Чіткий поділ

21
завдань
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20
За міжвідомчу координацію та надсилання переговорних інструкцій відпо�
відає Відділ з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки МЗС.

21
Такий поділ є результатом дуалістичного характеру виконавчої влади в Франції.



та форми співпраці між Matignon22
та l’Élysée23

здійснюється
протягом терміну його перебування в офісі.

Президент має групу радників з питань європейської
політики. Поділ компетенції протягом періоду коабітації здійс�
нюється на основі формули, відповідно до якої президент ви�
значає напрямки європейської політики та здійснює нагляд за
питаннями, що обговорюються в Європейській Раді, тоді як
прем’єр�міністр здійснює арбітраж у міжвідомчих спорах. Пре�
зидент також відіграє важливу роль в координації позиції на
міжурядових конференціях та в процесі підготовки календаря і
програми французської президенції в ЄС. ГСМК фактично не
приймає участі в процесі таких узгоджень, його структурні під�
розділи можуть використовуватись, наприклад, в ході адмініст�
ративної підготовки президенції чи технічних узгоджень
питань, винесених на міжурядову конференцію. Роль Генераль�
ного секретаріату зводиться до суто технічних питань, що може
привести до ситуації, коли політичні інціативи не використову�
ють повністю професійний потенціал власних державних слу�
жбовців. У результаті існує принципова різниця між системою
координації на «чисто» політичному рівні, а системою коорди�
нації в рамках національної адміністрації (яку забезпечує ГСМК).

У Великі Британії головною інституцією в процесі коор�
динації європейської політики є Європейський Секретаріат,
розташований в структурі канцелярії – Офісі Кабінету (Cabinet
Office). В основі функціонування Європейського Секретаріату
лежить засада колективної відповідальності міністрів, з якої
безпосередньо виникає, щоб «міністри говорили єдиним голо�
сом», а позиція, представлена на форум інституцій ЄС була
спільною та узгодженою з урядовою політикою. Секретаріат в
своїй діяльності опирається на засади субсидіарності.
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22
Так називають Генеральний секретаріат уряду (ГСУ) разом з офісом прем’єр�
міністра. ГСУ (в якому працює близько 100 осіб) є структурою, яка обслуговує
прем’єр�міністра та забезпечує діяльність цілого уряду. Він повністю підпо�
рядкований прем’єр�міністру, якому допомогає у здійсненні щоденного ке�
рівництва уряду.

23
Президенту надає підтримку його офіс і Генеральний секретаріат (ГСП), яких
разом окреслюють як l’Ilysée. Секретаріат очолює Генеральний секретар, який
відіграє ключову роль в процесі прийняття рішень. Генеральний секретаріат
тісно співпрацює з президентом, прем’єр�міністром, керівником кабінету
прем’єр�міністра та ключовими міністрами. Фактично уряд відповідає за здій�
снення політики, але насправді жодне важливе рішення не буде прийняте без
«дозволу» Президента або його радників.



Провідне міністерство про�
понує свій підхід до даного
питання, представляючи вла�
сну оцінку британських інте�
ресів та пропозиції щодо їх
реалізації. До завдань Секре�
таріату віднесено забезпе�
чення обміну інформації між
міністерствами та узгоджен�
ня спільної позиції. Дане за�
вдання Секретаріат реалізує
шляхом організації щотиж�
невих (зазвичай, в п’ятницю)
узгоджувальних зустрічей з

участю керівника Секретаріату, представників окремих мініс�
терств та Постійного представництва Великої Британії в Брюс�
селі. Під час таких зустрічей здійснюється огляд порядків
денних праць інституцій ЄС, узгоджується спільна британська
позиція та приймаються можливі рішення про винесення спір�
них питань для розгляду на вищий рівень, тобто на рівень мініс�
терського комітету.

Європейський Секретаріат є невеликою аполітичною (що
додатково зміцнює його роль в процесі координації по відношен�
ню до міністерств) організаційною структурою – близько 24 служ�
бовців, делегованих з міністерств. Високий статус службовців дає
Секретаріату можливість доступу до експертів та можливість втру�
чатись в роботу відповідних міністерств

24
. Очолює Секретаріат

радник прем’єр�міністра з європейських питань. Керівник та за�
ступник керівника, зазвичай, походять з міністерства сільського
господарства, міністерства торгівлі та промисловості або казна�
чейства, другий заступник керівника Секретаріату, відповідальний
за нагляд за питаннями, пов’язаними з спільною зовнішньою по�
літикою та політикою оборони, зазвичай, є з Міністерства закор�
донних справ (Foreign and Commonwealth Office).

Одним із принципів функціонування британського
уряду

25
є те, що більшість рішень приймається на рівні міністер�
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Модель координації в Британії
значною мірою сформувалась

під впливом вже існуючих
структур та інституційних
механізмів, характерних для

реалізації внутрішньої
політики, а не для потреб,

пов’язаних із членством в ЄС.
Централізація та уніфікована
виконавча система, традиція

однопартійних урядів,
домінація виконавчої гілки над

законодавчою – риси, які
впливають на британську

модель координації.

24
H. Kassim, The United Kingtom, в: H. Kassim, B.Guy Peters, Vincent Wright (red.),
The National Co#ordination of EU Policy: The Domestic Level, Oxford University
Press, Oxford 2000, с. 34–37.

25
Однією з характерних рис британської системи є різниця між урядом і Ка�
бінетом. Уряд складається з понад 100 осіб, в той час як Кабінет нараховує
близько 22 міністрів. Див.: Rz¹dowy proces decyzyjny w wybranych krajach Unii
Europejskiej, Rz¹dowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2001.



ських комітетів (Ministerial committees). Сьогодні функціонує
близько 30 міністерських комітетів

26
та підкомітетів. За обслу�

говування окремих комітетів відповідають відповідні секрета�
ріати канцелярії уряду. Головним органом, відповідальним за
питання європейської політики, є міністерський Комітет у єв�
ропейських справах (Ministerial Committee on European Issues),
головою якого є Державний секретар, керівник міністерства за�
кордонних справ. Державний секретар та підпорядковане йому
міністерство відповідають за формування європейської політи�
ки як частини британської закордонної політики, питання Єв�
ропейської політичної співпраці, дипломатичні відносини з
єропейськими партнерами та супроводжує прем’єр�міністра
на офіційних зустрічах в Брюсселі. Йому підпорядковано
Міністра держави з європейських питань, який відповідає за
відносини з державами�членами ЄС.

До складу міністерського Комітету в європейських спра�
вах входить сімнадцять членів уряду. В залежності від обго�
ворюваного питання можуть бути запрошені також інші
міністри. В засіданнях Комітету бере участь Постійний пред�
ставник Великої Британії при ЄСП. Подекуди європейські пи�
тання обговорюються на засіданні Комітету з питань оборони
та закордонної політики, на якому головує прем’єр�міністр.
Завданням Європейського Секретаріату є підготовка порядку
денного засідань комітету, на якому обговорюються проблеми
європейської політики, опрацювання пропозицій щодо ви�
рішення проблемних питань та ведення протоколу засідання.

Завдання Європейського Секретаріату виходять за межі
координації діяльності окремих міністерств, що виникає з євро�
пейської політики, яку провадить уряд. Секретаріат надає інфор�
мацію та здійснює аналіз запропонованих рішень; консультує
прем’єр�міністра та Державного секретаря з європейських пи�
тань в міністерстві закордонних справ. Європейський Секрета�
ріат у співпраці з відповідними інституціями інших країн�членів
ЄС координує процес підготовки засідань Європейської Ради.
Керівник Європейського Секретаріату входить до складу бри�
танської делегації на засідання Європейської Ради.

З технічної точки зору процес координації європейської
політики в Великій Британії здійснюється значною мірою поза
міністерством закордонних справ. У той же час, європейські
питання займають важливе місце в закордонній політиці і в
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Комітети Кабінету діляться на міністерські та позаміністерські (службові або
офіційні – official), виходячи із статусу їх членів, а також існує поділ на постій�
ні комітети (standing) та консультаційні (ad hoc).



зв’язку з цим МЗС опрацьовує свою власну позицію, яку потім
відстоює в переговорах з іншими міністерствами. Все більша
ініціатива покладається на постійне представництво та орга�
нізаційні структури з європейських питань у відповідних мініс�
терствах

27
. Важливою особою в МЗС є один із підсекретарів

держави – Директор з питань економічних та європейських
питань (Economic and EU Director), який відіграє значну роль як
в міністерстві, так і на форумі цілого уряду. Його завданням є
стратегічне планування європейської політики в середньо� та
довгостроковій перспективі. Він відповідає за питання, які ма�
ють особливе значення для країни – наприклад, за питання еко�
номічного та валютного союзу.

Наступним важливим службовцем в міністерстві є Дирек�
тор з питань Європи (Director for Europe), до повноважень якого
віднесено європейську політику. Він здійснює керівницто стру�
ктурними підрозділами в міністерстві, які відповідають за підго�
товку матеріалів на засідання Європейської Ради та Ради
міністрів закордонних справ. Завдання ці поділені між трьома
відділами: внутрішній відділ ЄС (European Union Division
Internal), зовнішній відділ ЄС (European Union Division External)
та білатеральні відносини (European Union Bilateral). Незалеж�
но від спеціалізованих структурних підрозділів, до європейсь�
ких питань залучено також Бюро правових радників
міністерства, яке займається аспектами відносин Великої Бри�
танії з ЄС (в тому числі співпрацею з Європейською Комісією з
прав людини та Судом Європейських Співтовариств).

В Італії повноваження в сфері європейської політики
ділять між собою Міністерство закордонних справ (Генеральна
дирекція з питань європейської інтеграції – Direzione Generale
per la Integrazione Europea) і канцелярія прем’єр�міністра, в якій
розміщено Департамент політик Співтовариств (Dipartimento
per le politiche comunitarie) – відомий також як Міністерство по�
літик Співтовариств, керівництво яким здійснює міністр без
портфеля.
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Секторні міністерства відповідно до покладених на них повноважень відігра�
ють важливу роль в процесі формування та реалізації політики і несуть повну
відповідальність за її координацію. Якщо питання стосується кількох питань,
то міністерства стараються знайти позицію, яка задовільнить всі зацікавлені
сторони. В усіх міністерствах створено структурні підрозділи, які відповіда�
ють за координацію європейської політики. До міністерств, які займаються
найбільшою кількість європейських питань, належать наступні: Міністерство
навколишнього середовища, харчової промисловості та сільських справ
(Ministry of Environment, Food and Rural Affairs), Міністерство торгівлі та про�
мисловості (Department of Trade and Industry) та Казначейство (HM Treasury).



За узгодження спільної позиції та обіг документів з по�
стійним представництвом відповідає створений в 1987 році Де�
партамент політик співтовариства, до функцій якого віднесено
координацію імплементації законодавства співтовариства
окремими секторами адміністрації. Департамент складається з
чотирьох відділів, до повноважень яких віднесено секторні по�
літики та відносини з парламентом, інформаційну політику та
організацію навчання.

Водночас необхідно зазначити, що механізм координації
європейської політики достатньо слабкий та розпорошений.
Це явище спричинено декількома обставинами. Перш за ве, від�
сутність центрального координуючого органу. В Італії, до неда�
внього часу, посада голови Кабінету Міністрів була достатньо
слабкою як в правовому, так і політичному аспекті. З правової
точки зору, його повноваження та легітимність повністю похо�
дили від Парламенту. Зокрема, відповідно до положень Консти�
туції (ст. 95 і 97), навіть організація офісу прем’єр�міністра та
центральних міністерств повинні регулюватись нормативни�
ми актами Парламенту.

Лише починаючи з 1997 року, після перших виборів, які
були проведені на основі нової мажоритарної системи, ці кон�
ституційні клаузули носять менш обмежувальний характер. На�
ступним елементом є фрагментація відповідальності за
європейські питання. На початку (і протягом довгого часу) фо�
рмування європейської політики було основною функцією
Міністерства закордонних справ, основною засадою якого, бу�
ло включення європейської інтеграції до сфери закордонної
політики

28
. Оскільки Міністерство не мало окремої генеральної

дирекції
29

, відповідальної за європейські справи, ці питання
були віднесені до сфери Генеральної дирекції з економічних
питань.

У зв’язку із змінами процесу прийняття рішень на рівні ЄС
починаючи з періоду президенції Делора в Європейській Комісії,
відбувається поступове переміщення повноважень у визначенні
стратегічних напрямків ЄС, від Комісії до міжміністерських орга�
нів, зокрема Ради Міністрів та Європейської Ради. Саме в цей пе�
ріод найбільше проявився фрагментарний характер центральної
адміністрації в Італії: в той час як, наприклад, розгляд певного
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Підтвердженням такого підходу є роль, яка відводилась постійному представ�
ництву, – периферійний офіс в межах організаційної структури МЗС.

29
Генеральна дирекція – є базовою адміністративною одиницею в міністерстві.



dossier вимагав залучення Міністерства економіки Франції, то у
випадку Італії до подібного процесу були залучені – Казначейст�
во, Міністерство бюджету, та Міністерство фінансів або ad hoc
Міністерство державного втручання в Південних регіонах (лік�
відоване в 1993 році). Потрібно зазначити, що на початку для ре�
гіонів було відведено незначну роль в процесі прийняття рішень,
але нещодавно вони були наділені правом встановлювати безпо�
середні контакти з інституціями ЄС

30
.

Для уникнення зростаючої розпорошеності, були прове�
дені певні реформаторські зміни. Найбільш важливим було
створення Міжміністерського комітету з питань економічного
планування (Comitato interministeriale per la programmazione
economica, Cipe), наділеного завданням формування загальних
напрямків політики Італії по відношенню до ЄС і очолюваного
міністром фінансів. На початку 80�х років в більшості засідань
Кабінету Міністрів за питання координації національної по�
літики відповідає міністр без портфеля. Починаючи з 1994 року
міністру без портфеля підпорядковується Департамент політик
Співтовариств в рамках офісу прем’єр�міністра, а за питання
фінансування участі Італії в політиках ЄС відповідає Казначейс�
тво, яке диспонує спеціальним фондом для реалізації цієї цілі
(Fondo di rotazione per il coordinamento delle politiche
communitarie). Ці зміни призвели до поступової втрати мо�
нополії МЗС в європейських питаннях, а з іншого боку – ця
монополія не була замінена жодним іншим центральним коор�
динаційним органом.

Починаючи з 1998 року зміцнювалась роль міністра без
портфеля

31
та розширювалась сфера його повноважень. Мi�

ністр з питань координації європейської політики:
(а) забезпечує послідовність і терміновість національно�

го втручання при загальних ініціативах ЄС та специфічних по�
літиках;

(в) готує щорічний закон (який повинен бути схвалений
Парламентом) для транспозиції та імплементації європейсько�
го законодавства;
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Згідно із положеннями Постанови Парламенту (№52/1996) до постійного
представництва делегуються регіональні представники, а регіони отримали
повноваження створювати свої власні bureaux de liaison, які діятимуть як ка�
нали інформації та структури для ведення переговорів.

31
У березні 1998 році прем’єр�міністр Проді видав директиву, яка зміцнила ме�
ханізми співпраці між постійним представництвом та Департаментом по�
літик Співтовариств в офісі прем’єр�міністра.



(с) забезпечує виконання зобов’язань на рівні Співтова�
риства;

(d) бере участь в засіданнях Ради Міністрів із питань внут�
рішнього ринку;

(е) здійснює всі необхідні дії для запобігання та участі в
провадженнях перед Судом ЄСП;

(f) здійсює заходи, спрямовані на удосконалення серед
державних службовців знань про законодавство Співтова�
риств;

(h) інформує Парламент про ініціативи в ЄС, та інші.
Виходячи із сфери владних повноважень, яким наділений

міністр, можна дійти висновку, що він ad hoc виконує роль ко�
ординуючого органу. Однак його повноваження потрібно ін�
терпретувати дещо по�іншому: з правової точки зору вони не є
виключною прерогативою міністра – прем’єр�міністр делегу�
вав ці повноваження, а значить, прем’єр�міністр може реалізо�
вувати їх безпосередньо. По�друге, стратегічні рішення
приймаються Сіре, комітетом, який очолює міністр фінансів,
завдання якого охоплюють видакові функції пов’язані із вико�
ристанням структурних фондів південною Італією. На додаток,
МЗС не хоче відмовлятись від виконання керівної функції в
сфері європейської політики. Зокрема при реалізації широких
делегувань, отриманих від Парламенту в 1997 році, МЗС запро�
понувало Постанову Уряду (№267/1999), яка зміцнювала під�
розділи, що займаються європейськими питаннями. Не лише
було створено Генеральну дирекцію, а до її повноважень відне�
сено як підготовку національних позицій vis-à�vis інституціям
ЄС, так і проведення переговорів щодо процесу інтеграції
(Direzione Generale per la Integrazione Europea)

32
.

Іншим практичним рішенням є бельгійсько�іспанська
модель, в якій найважливішими повноваженнями в сфері євро�
пейської політики та її координації наділений міністр закордон�
них справ, а низка питань європейської політики узгоджується на
засіданнях міжвідомчих органів.

В Іспанії за координацію європейської політики відпо�
відає Державний секретаріат з питань Європейського Союзу
(Secretaía de Estado para la Unión Europa), підпорядкований
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Підрозділи Генеральної дирекції охоплюють наступні питання: економічну
політику (І), зовнішні відносини (ІІ), фінансову співпрацю та допомогу третім
країнам (ІІІ), спільну зовнішню політику та політику безпеки (IV), співпрацю
в сфері правосуддя та внутрішніх справ (V), інституційні та правові пи�
тання (VI).



Міністру закордонних справ
33

. Керівником Секретаріту є Дер�
жавний секретар

34
з закордонних питань та Європейського Со�

юзу. На початку Іспанія за взірець для своєї системи
координації обрала французьку модель. Після того які Іспанія
почала переговори про приєднання, в лютому 1978 року було
створено Міністерство у справах відносин з Європейськими
Співтовариствами. Через два роки це міністерство було ліквідо�
вано, а взамін у Міністерстві закордонних справ створено Дер�
жавний секретаріат у справах відносин з ЄСП (від 1993 року
Державний секретаріат з питань Європейського Союзу).

Державному секретарю підпорядковується Генеральний
секретар з питань ЄС, до функцій якого відінесено ініціювання
та здійснення керівництва ввірених йому структурних підроз�
ділів та координація всіх завдань, які виконує Державний секре�
таріат, перш за все трьох дирекцій, які входять до його складу.
Це Генеральна Дирекція з питань європейської закордонної
політики (з�поміж іншого відповідає за політичні відносини з
країнами�членами та кандидатами, процес розширення та ве�
дення переговрів про приєднання), Генеральна Дирекція з ко�
ординації питань загального та технічного характеру в ЄС
(митна і торгівельна політика) та Генеральна Дирекція з коор�
динації внутрішнього ринку та інших політик Співтовариств
(спільна політика сільського господарства, промислова політи�
ка, соціальна політика, енергетика, транспорт та захист навко�
лишнього середовища).

Більшість працівників Державного секретаріату, що займа�
ються конкретними проблемами, пов’язаними з внутрішнім рин�
ком та політиками Співтовариства, є експертами, делегованими з
секторних міністерств (які надалі підтримують постійні робочі
контакти з своїми інституціями), а не дипломатами.
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33
Питання загальної координації політики в сфері європейської політики від�
несено до повноважень прем’єр�міністра, який в надзвичайних випадках
втручається в процес прийняття рішень. Він також має право до формування
загальних напрямків європейської політики, але ключову роль в механізмі
щоденного здійснення європейської політики в Іспанії та міжвідомчого узго�
дження позицій для процесу прийняття рішень в ЄС відіграє міністерство за�
кордонних справ.

34
Найвищими органами в публічній адміністрації, які безпосередньо підпоряд�
ковані відповідному міністру, є державні секретарі. Державні секретарі розта�
шовані в Міністерстві Президенції (Ministerio de la Presidencia), та працюють
під керівництвом прем’єр�міністра. Вони одночасно можуть представляти
міністрів з иптань, які віднесені до сфери їх повноважень. Завдання та функції
секретарів держави визначені Законом «Про організацію та функціонування
державної адміністрації».



Державний секретар із закордонних питань та ЄС головує
на засіданнях Міжвідомчої комісії у справах економічних від�
носин з ЄСП, членами якої є віце�міністри та генеральні дирек�
тори державних органів, до сфери повноважень яких віднесено
економічні питання, а також керівник політичного кабінету
прем’єр�міністра. Міжвідомча комісія представляє собою фо�
рум для обміну інформації та узгодження позицій окремих
міністерств

35
щодо питань, які є предметом обговорення інсти�

туцій ЄС. Робота Комісії не має формалізованого характеру; в її
рамках сворюються ad hoc тематичні робочі групи, які опра�
цьовують спільну позицію під керівництвом відповідної дирек�
ції Державного секретаріату.

До завдань Міжвідомчої комісії віднесено також узго�
дження позицій для представників Іспанії, делегованих на за�
сідання COREPER�у та Ради Європейського Союзу. Найвищою
інстанцією, яка приймає рішення у випадку спірних питань чи
питань, які мають ключове значення для країни, є Кабінет
Міністрів. У найважливіших питаннях, пов’язаних з європейсь�
ко політикою, вирішальний голос має прем’єр�міністр, який ви�
значає загальні напрямки урядової політики.

У Бельгії за координацію європейської політики відповiдає
федеральне Міністерство закордонних справ36

. В його структу�
рі в Дирекції європейської політики виокремлено підрозділ єв�
ропейської інтеграції та координації, основним завданням якої
було опрацювання спільної позиції, яка потім представляється
на форумі інституцій ЄС. У МЗС також існує Дирекція адміністру�
вання європейських питань (Direction d’Administration des Affaires
européennes), яка відповідає за щоденну координацію формуван�
ня бельгійської позиції, яка передається постійному представ�
ництву Бельгії. Перед кожним засіданням Ради ЄС, названа
Дирекція організовує засідання, на які запрошуються представ�
ники зацікавлених міністерств. Представник Дирекції здійснює
головування на таких засіданнях, а сама Дирекція відповідає за
його організаційне і технічне забезпечення.

Постійне представництво, оскільки воно було розміщено
в Брюсселі близько всіх інституцій Співтовариства, було ство�
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35
В організаційній структурі міністерств немає окремих структурних підроз�
ділів, які відповідають за європейські питання. Таку функцію виконує Загаль�
ний технічний секретаріат кожного міністерства. Див.: I.Molina, Spain, в:
H.Kassim, B.Guy Peters, Vincent Wright (red.), The National Co�ordination of EU
Policy: The Domestic Level, Oxford University Press, Oxford 2000, с. 114–140.

36
Бельгія була першою країною, яка в 1965 році створило посаду міністра з єв�
ропейських питань (міністра – державного секретаря з європейських пи�
тань).



рено не як представнитство Бельгії, а й як представництво фе�
деральних міністерств. Після реформ, проведених в 1988 та
1993 рр., коли Бельгія повністю стала федеральною країною,
общини та регіони мають своїх власних представників в по�
стійному представництві, званих аташе. Сьогодні, наприклад,
існують посади аташе з питань середовища, сільськогогоспо�
дарських, соціальних і фінансових питань, аташе регіону Вало�
нія та аташе фламандської общини. Аташе відіграють важливу
роль в процесі координації, вони на постійній основі співпра�
цюють з федеральним або європейським кореспондентом із
свого міністерства

37
.

Оскільки Бельгія є федеральною країною, то органи фе�
дерації наділені значними повноваженнями у представленні
Бельгії в Раді ЄС. Цю процедуру регулює Умова про співпрацю,
підписана в 1994 році, між федеральним урядом, общинами і
регіонами

38
. З цією метою перед кожним засіданням Ради ЄС

(також COREPER�у, комітетів та робочих груп) відбуваються уз�
годжувальні засідання так званого Комітету Р.11

39
, які відбува�

ються всередині МЗС кожну п’ятницю. В залежності від
тематики, позиція узгоджується з представниками общин, ре�
гіонів та зацікавленими міністерствами (до виключної компе�
тенції федерального уряду віднесено лише підготовка засідань
Ради ЄС з загальних питань

40
). Прийняття такого рішення було

спричинено тим, що Рада в своїх різних складах може займа�
тися питаннями, які віднесені до виключних повноважень об�
щин та регіонів. Виходячи з цього, було здійснено поділ
засідань Ради на чотири категорії, до кожної з яких запропо�
новано окремі розв’язання щодо представництва Бельгії за по�
середництвом:
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37
Європейський кореспондент – це службовець в кожному федеральному (і ре�
гіональному) міністерстві, який відповідає за супроводження процесу прий�
няття рішень в ЄС з питань, які віднесені до його/її міністерства.

38
На федеральному рівні Бельгії діє уряд та федеральні міністерства. Наступним
рівнем влади є уряди мовних общин: фламандської (він одночасно є урядом
фламандського регіону), французської та германофонської. На регіонально�
му рівні, окрім уряду фламандського регіону, функціонує уряд Валонії та уряд
Брюсселя – столичного регіону. На надмісцевому рівні існує 5 валонських
провінцій та 5 фламандських провінцій, нагляд над якими здійснюють орга�
ни влади відповідних регіонів. На місцевому рівні функціонує 262 валонські
общини, 308 фламандських общин та 19 місцевих общин Брюсселя.

39
Назва комітету – Комітет Р.11 – безпоседеньо відзеркалює назву Дирекції ад�
міністрування європейських питань (Р.11).

40
Яка засідає в складі міністрів закордонних справ.



� федерального міністра – на засіданнях Ради з питань:
загальних, економічно�фінансових, бюджетних, пра�
восуддя, телекомунікації, прав споживачів, підтримки
розвитку, захисту громадян та риболовства;

� федерального міністра, якому допомагає міністр регіо�
нальний або міністр общин – засідання Ради з питань:
сільського господарства, внутрішнього ринку, охоро�
ни здоров’я, енергетики, охорони навколишнього се�
редовища, транспорту та соціальних питань;

� міністра регіонального або міністра общин, якому до�
помагає федеральний міністр – на засідання Ради з
промислової політики та наукових досліджень;

� міністра регіонального або міністра общин – на
засідання Ради з питань культури, освіти, туризму,
молоді, просторового розвитку та житлового госпо�
дарства.

Прийнято рішення, що лише один міністр буде завжди
представляти Бельгію під час сесій Ради і тільки він наділений
повноваженнями до виступів та взяття на себе зобов’язань від
імені цілої країни.

У випадках, коли неможливо опрацювати спільну по�
зицію на засідання Комітету Р.11 (а рішення на засіданні Р.11
приймаються одноголосно, що надзвичайно важливо для пред�
ставників регіонів і общин

41
), дане питання виноситься на роз�

гляд федерального уряду – Міжвідомчого комітету з питань
закордонної політики (Comité Interministerial de Politique
Etrangére), членами якого є особи, які обіймають посади в ранзі
міністра (федеральний міністр закордонних справ та його суб�
національні «партнери», тобто міністри закордонних справ ре�
гіонів і общин). Якщо і на цьому рівні не вдається досягнути
консенсусу питання виноситься на розгляд найвищого по�
літичного органу – Узгоджувального Комітету. На засіданнях
Узгоджувального Комітету присутні прем’єр�міністр і віце�пре�
м’єри федерального уряду

42
та прем’єри регіональних урядів. У

випадку трьох згаданих рівнів узгодження позиції має місце то�
ді, коли враховані інтереси всіх зацікавлених сторін. У протиле�
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41
Оскільки ані федеральний закон, ані виконавчі федеральні акти не можуть
мати вищу юридичну силу, ніж субнаціональне (тобто регіонів і общин) зако�
нодавство, досягнення консенсусу в питаннях, в яких регіони і общини мають
повноваження, є конституційною вимогою.

42
Відповідно до положень Конституції до складу Кабінету Міністрів входить 15
міністрів, з них чотири посади віце�прем’єр�міністрів, які є лідерами коаліцій�
них партій, що формують федеральний уряд.



жному випадку бельгійська делегація повинна утриматись від
зайняття позиції з питання, що обговорюється на засіданні Ра�
ди ЄС. Згідно з нормами Конституції, федеральний уряд не є ви�
щим органом по відношенню до урядів спільнот та регіонів.
Особливістю моделі координації в Бельгії є те, що кожний із на�
званих вище органів, до завдань яких віднесено узгодження
національної позиції, самостійно приймає рішення про вине�
сення обговорюваного питання для розгляду на вищий рівень.
Напрактиці лише незначну кількість справ не вдається виріши�
ти на засіданнях Комітету Р.11.

Останню модель, яку можна виділити, є німецька мо�
дель, в якій головний тягар в координації європейської політики
лягає на міністерство закордонних справ та міністерство фінан�
сів (раніше міністерство економіки). Одночасно кожний міністр
несе відповідальність за питання європейської полiтики в сфері
покладених на нього повноважень, що зрівноважується компе�
тенціями федерального канцлера в сфері її координації

43
.

Правові рамки механізму ко�
ординації європейської полi�
тики в Німеччині визначають
положення Конституції, Закон
«Про співпрацю федерально�
го уряду та Бундестагу в питан�
нях Європейського Союзу» від
1993 року та Закон «Про спів�
працю федерації та земель в
питаннях Європейського Сою�
зу» від 1999 року. Згідно із
положеннями німецької Кон�
ституції основні повноваження
в сфері європейської політики
ділять між собою федераль�
ний канцлер, Кабінет Мініст�

рів, Бундестаг, Бундесрат та федеральний президент. Найважливішу
роль у формуванні європейської політики відіграє федеральний
уряд, керівництво яким здійснює федеральний канцлер. Виключно
центральні інституції та їх представники уповноважені до пред
ставлення офіційної позиції Німеччини в питаннях, які виника�
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Характерною рисою моделі
координації в Німеччині є

відсутність сильного
координаціного центру,

подібного до тих, які існують у
Франції чи Великій Британії.
Вона не має чітко виражених
рис децентралізованої моделі,

оскільки наділення міністерств
(а в їх рамках рефератів)

значною незалежністю
означало б свободу в

формулюванні напрямків
окремих політик та відхід від

прийнятої процедури схвалення
та узгодження. Більш

адекватним було б віднесення
моделі до поняття
«деконцентрації».
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C. Herma, Koordynacja polityki europejskiej w RFN – kwestie instytucionalno#praw#
ne, Biuletyn Analiz UKIE nr 7, wrzesieñ 2001.



ють із членства, починаючи від попередніх праць в робочих гру�
пах Комісії та Ради, і закінчуючи на засіданнях Європейської Ради.

Характерним для Німеччини, федеральної країни, є
участь ландів в формуванні політики Німеччини на рівні Спів�
товариств. Ланди безпосередньо репрезентують свої інтереси
шляхом так званих бюро ландів в Брюсселі, а їх представники
входять до складу делегації на різноманітні форуми ЄС. Най�
більший вплив здійснюють землі за посередництвом Бундесра�
ту – вищої палати парламенту, яка складається з представників
земель.

Повноваження федерального президента, який згідно із
положеннями Конституції (ст. 59) представляє Німеччину на
міжнародній арені, мають виключно представницький харак�
тер. Виняток становить право підписання ратифікаційних до�
кументів, які означають остаточну згоду федерації на укладені
міжнародні угоди.

Відповідно до Основного Закону Німеччини (ст. 65), го�
ловні напрямки політики, в тому числі європейської, визначає
федеральний канцлер. Одночасно положення Конституції
підкреслюють, що в рамках сформульованих канцлером на�
прямків політики, кожний міністр самостійно і «на власну від�
повідальність» керує ввіреним йому секторним міністерством.
У випадках неузгодженості позицій окремих міністрів, федераль�
ний канцлер відіграє роль арбітра. Це особливо важливо в
питаннях європейської політики (і закордонної також), оскіль�
ки, як згадувалось вище, в Німеччині існує традиція обіймання
посади закордонних справ представником слабшої партії в
урядовій коаліції, яка не завжди поділяє погляди сильнішої пар�
тії і визначеного нею канцлера.

На противагу до британської чи французької моделі Офіс
канцлера

44
не відіграє важливої ролі в процесі формуванні і ко�

ординації європейської політики; цю сферу віднесено до пов�
новажень міністерства фінансів та міністерства закордонних
справ. На початку, під час утворення Європейського Економіч�
ного Співтовариства, міністерство економіки було наділено
владними повноваженнями у сфері координації європейської
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Офіс канцлера відповідає, з�поміж іншого, за координацію секторних політик
та перевірку їх відповідності з політикою уряду, якими займаються відповідні
підрозділи, що відзеркалюють існуючі міністерства. В контексті координації
європейської інтеграції це служить виключно тому, щоб досить швидко та
ефективно реагувати на будь�які можливі відхилення від офіційної політики
уряду та канцлера. На практиці, в залежності від амбіцій канцлера, можуть появ�
лятись компетенційні спори між Офісом та МЗС чи Міністерством фінансів.



політики. Пізніше ці повноваження були поділені між міністер�
ством економіки, МЗС та офісом канцлера.

Важливі зміни в механізмі координації були здійснені піс�
ля виборів в 1998 році, коли ключовий для процесу координації
структурний підрозділ – відділ з європейських питань – було
перенесено до Міністерства фінансів. Одночасно були розши�
рені повноваження МЗС, особливо в питаннях підготовки та пе�
редачі інструкцій Постійному представництву Німеччини в
Брюсселі. МЗС також було передано на виконання функції сек�
ретаріату Комітету Державних секретарів з європейських пи�
тань. Зміни в розподілі компетенцій значно обмежили роль
Міністерства економіки, яке до часу їх запровадження відігра�
вало ключову роль в процесі координації

45
.

З невеликими винятками німецька урядова адміністрація
отримує всі документи Європейської Комісії та Ради ЄС, а також
передає до Брюсселя офіційні позиції уряду за посередництвом
постійного представництва. Постійне представництво перека�
зує всі документи, отримані від Генерального Секретаріату Ради
ЄС відділу з європейських питань в Міністерстві фінансів або
МЗС. Відділ з європейських питань (на практиці його реферат

46
,

який координує даний сектор) передає документацію міністер�
ству, яке відіграє провідну роль у підготовці німецької позиції,
та іншим зацікавленим інституціям.

Обидва міністерства відповідають за обіг документів, які
надсилаються «з» і «до» постійного представництва. Ведуче
міністерство готує при співпраці з МЗС чи Міністерством
фінансів інструкцію для робочих груп, які працюють в рамках
Ради ЄС, Європейської Комісії, Парламенту, на засідання
COREPER�у, та матеріали для обговорення і узгодження на за�
сідання Ради. Формальний нагляд (передача документів, тер�
мінова підготовка інструкцій, узгодження позицій, порядку
денного засідання окремих робочих органів) за підготовкою та
передачею інструкцій на засідання COREPER здійснюють
Міністерство фінансів та МЗС відповідно до такої схеми:
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«Реферат» – найменша структурна одиниця в рамках національної адмініст�
рації. Кількість працівників реферату не перевищує 10 осіб, очолює його ке�
рівник реферату (Referatsleiter). 10–15 рефератів формують відділ (Abteilung),
який очолюється керівником відділу (Abteilungsleiter). Відділи можуть бути по�
ділені на підвідділи (Unterabteilung), до складу яких входить 5–7 рефератів.
Відділ представляє собою найбільшу структурну одиницю міністерства; за�
звичай, в міністерстві кількість відділів не перевищує 10.



� міністерство фінансів координує підготовку інструкції
на засідання COREPER І (питання сільського господар�
ства, внутрішнього ринку, соціальної політики, транс�
порту і комунікації, освіти та охорони середовища),
окрім секторів, які згідно із внутрішнім поділом компе�
тенцій віднесені до сфери повноважень МЗС;

� тоді як МЗС відповідає за координацію підготовки ін�
струкції на засідання COREPER ІІ (питання, які вирішу�
ються Радою з загальних питань, економіка і фінанси, а
також сфера правосуддя та внутрішні питання), окрім
секторів, охоплених європейською економічною сфе�
рою, антидемпінговою політикою та міжнародними
умовами господарського характеру.

У межах окремих міністерств нагляд за процесом прий�
няття рішень з формального боку здійснюють діючі в усіх ін�
ституціях реферати з європейських питань. Керівник реферату
одночасно здійснює функцію Уповноваженого міністерства з
європейських питань. У процесі підготовки позиції в рамках
адміністрації застосовується принцип узгодження на якомога
нижчому рівні. Якщо беремо до уваги політичний рівень, то від�
бувається формальне схвалення позицій, опрацьованих держав�
ними службовцями, або вирішення можливих спорів.

Відповідальність за предметну підготовку німецької пози�
ції в конкретному питанні європейської політики несе відпо�
відний реферат міністерства, до компетенції якого віднесено
дану проблематику. Спірні питання, зазвичай, узгоджуються на
рівні керівників підвідділів або відділів, опираючись на пози�
цію, вироблену зацікавленими міністерствами. Незалежно від
цього кожних два тижні відбуваються робочі наради керівників
відділів. Під час консультацій, до яких залучено представника
постійного представництва, вирішуються питання, що мають
важливе політичне значення, або ті, які не були узгоджені між
міністерствами.

Найчастіше роль остатнього арбітра або останньої інстан�
ції виконує Комітет Державних секретарів з європейських пи�
тань. Створений у 1963 році, нині Комітет функціонує під керів�
ництвом Державного міністра (Staatsminister) або Державного
секретаря (Staatssekretär) з європейських питань в МЗС. За�
сідання Комітету відбуваються, зазвичай, один раз на місяць в
Міністерстві закордонних справ, в якому розміщується секре�
таріат Комітету Державних секретарів. На засіданнях Комітету
здійснюється остаточне узгодження німецької позиції в питан�
нях, що є предметом обговорення Ради ЄС. Комітет також схва�
лює головні напрямки європейської політики і узгоджує
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переговорні стратегії; зокрема німецьку позицію на засідання
Європейської Ради та міжурядові конференції.

Проблему координації єв�
ропейської політики було
вирiшено в Данії за допо�
могою 32 спеціальних
службових комітетів47

.
Система координації охоп�
лює різні міністерства та
агентства, а також групи інте�
ресу, на які впливає політика
Співтовариства. Пропозиції
Європейської Комісії розгля�
даються на засіданнях техніч�
них комітетів, в яких беруть

участь державні службовці зацікавлених міністерств. Важливим
аспектом функціонування комітетів є активна участь представ�
ників груп інтересів, позиції яких вислуховуються на поперед�
ньому етапі праць.

Роботу кожного комітету очолює представник провідно�
го міністерства, яке також відповідає за підготовку першого
варіанту проекту пропозиції. В працях комітету бере участь
представник Міністерства закордонних справах, що підкрес�
лює його значення в процесі координації. Наступним етапом є
засідання комітету вищого рівня – Комітету Європейського Со�
юзу. Більшість рішень приймаються на цьому рівні, а можливі
розбіжності передаються на розгляд Комітету закордонної по�
літики. За політичні аспекти координації відповідають два уря�
дові комітети – Комітет Європейського Союзу та Комітет
закордонних справ.

На найнижчому рівні функціонують 32 спеціальні службо�
ві

48
комітети (EF special#udvalgene); їх завданням є узгодження

позицій залучених міністерств та представлення рекомендацій
стосовно позицій Данії. Окремі міністерства відповідають за
отримання висновків від головних груп інтересу. Праця коміте�
тів хоча й носить чисто технічний характер, має сильно вира�
жені політичні елементи. Коли Європейська Комісія представляє
пропозиції Раді ЄС, відповідне міністерство відразу передає про�
позиції іншим міністерствам та групам інтересу з метою отри�
мання їх висновків.
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Система координації
європейської політики в

Королівстві Данія базується на
консультаціях, які

здійснюються в рамках системи
комітетів, функціонуючих на

різних рівнях та в
різноманітному складі. Ця

система є децентралізованою;
характерною рисою є  її

еластичність та значення
неформальних механізмів при
узгодженні спірних питань.

47
Завдання формування та координації європейської політики в Данії покладе�
но на уряд та діючих в його рамках спеціальних комітетів.
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До складу яких входять державні службовці.



На цьому етапі готується основний меморандум
49

, який є
основою для дискусії в спеціальних комітетах; їх засідання роз�
починаються в момент, коли в Брюсселі починаються роботи в
робочих групах Ради ЄС. Кожний із спеціальних службових ко�
мітетів розглядається як частина більш «широкого» механізму із
достатнім ступенем автономності; окрім суб’єктів, пов’язаних з
даним комітетом, до нього віднесені представники Комітету
Європейського Союзу та Міністр закордонних справ. У центрі
механізму, незважаючи на його горизонтальний характер, зна�
ходиться голова Комітету та його міністерство. Зазвичай, голо�
ва Комітету або ведуче міністерство формулюють позицію
Данії та відповідають за неї в ході цілого процесу узгодження.

На рівні Комітету Європейського Союзу (Europa�udvalget)
розглядаються питання, зазначені в порядку денному Ради. За�
сідання Комітету відбуваються раз в тиждень (вівторок); його
головною функцією є координація рекомендацій, виданих спе�
ціальними службовими комітетами, тобто забезпечення єдиної
позиції Данії

50
, що буде чітко окреслена та відповідати політич�

ним цілям країни. Члени Комітету ЄС представляють міністерс�
тва, що тісно залучені до європейських питань, інші міністерства
беруть участь ad hoc. Виконуючи покладені на нього функції,
Комітет ЄС готує справи до розгляду на наступних рівнях сис�
теми координації європейської політики – урядового Комітету
закордонних справ та Комітету президенції.

Поступово зростає роль прем’єр�міністра в координації
європейської політики на центральному рівні. Це спричинено
збільшенням інтенсивності зустрічей, які відбуваються в інсти�
туціях ЄС, та політичного значення рішень, що приймаються.
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Відповідно до Умови, підписаної між Урядом і Парламентом в 2001 році, уряд
готує та представляє так звані основні нотатки або основні меморандуми не
пізніше ніж через 4 тижні після того, як Уряд отримав пропозиції Європейсь�
кої Комісії. Нотатки готуються до проектів директив, Зелених і Білих Книг, та
ін. Меморандуми повинні описувати пропозиції, і містити інформацію про їх
вплив на внутрішнє законодавство, економіку та публічні фінанси держави.
Окрім того, Комітет з європейських питань Парламенту щотижня отримує те�
матичні меморандуми. За вісім днів до засідання Ради ЄС, міністр, який буде
представляти Данію, надсилає до парламентського Комітету підсумковий ме�
морандум; цей документ схвалюється парламентом і слугує міністру як ман�
дат в процесі переговорів.
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До завдань Комітету Європейського Союзу віднесено, з�поміж іншого:
� вирішення спірних питань, які виникли в ході праць спеціальних службо�
вих комітетів;
� забезпечення узгодженості рекомендацій всіх 32 спеціальних комітетів;
� розмежування політичних питань та адміністративних;
� винесення питань політичного характеру на рівень уряду.



Однак Міністр закордонних справ надалі залишається най�
важливішим органом координації на рівні уряду

51
. Головною

функцією кожного міністра в процесі прийняття рішень є підго�
товка пропозицій в політичній та адміністративній категоріях,
та переконання Комітету закордонних справ, парламентського
комітету з європейських питань, а потім політичних партнерів
Данії в Брюсселі в її слушності. По�друге, міністр завжди знахо�
диться «на лінії вогню» між центральною адміністрацією та пар�
ламентом, оскільки він наділений політичною легітимацією
для здійснення покладених на нього функцій. По�третє, міністр
та урядовий Комітет закордонних справ відіграють роль інстан�
ції, яка вирішує проблемні питання. Міністр також може визна�
чати головні напрямки політики Данії, а значить, відігравати
істотну роль в данській системі прийняття рішень.

Формально урядовий Комітет закордонних справ (Rege�
ringens Udenrigspolitiske Udvalg) формулює європейську політи�
ку уряду (в усіх трьох стовпах) перед засіданнями Ради.
Урядовий Комітет є найвищим рівнем для прийняття рішень в
уряді, на його засіданнях (відбуваються в четвер) головує
Міністр закордонних справ
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. Склад Комітету може бути різний

в залежності від питання, яке обговорюється. До того, як пред�
ставник уряду братиме участь у засіданнях Ради в Брюсселі,
уряд повинен отримати схвалення своєї позиції від парламенту,
або принаймні, переконатись, що його більшість не буде проти
урядової політики. Комітет закордонних справ перш за все об�
говорює на своїх засіданнях питання, які будуть предметом об�
говорень наступного форуму Ради ЄС, причому ця дискусія
обмежена до питань, щодо яких не вдалось опрацювати спіль�
ної позиції під час праць COREPER�у.

На час данського головування в уряді було створено Ко�
мітет президенції, головування на якому здійснював прем’єр�
міністр

53
. До завдань Комітету президенції віднесено: коорди�
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націю підготовки і діяльності данської президенції, координа�
ція дій, пов’язаних із підготовкою засідань Європейської Ради
та розгляд праць Конвенту. Засідання Комітету президенції го�
тувались на рівні постійних секретарів міністерств.

Позиція уряду в європейських питаннях розглядається
парламентським Комітетом з європейських питань (детально в
частині, присвяченій ролі національних парламентів). Комітет
є одним із найбільш впливових 24 комітетів парламенту, спів�
працює з ними та користується представленими ним рекомен�
даціями. Однак лише парламентський комітет з європейських
питань наділений правом прийняття рішень та викликання
членів уряду на консультації.

Із метою забезпечення якомога більшої еластичності по�
вноваження Комітету регулюються не окремим правовим ак�
том, а встановлюються положеннями Акту про приєднання
Данії. Відповідно до нього уряд в ситуаціях, які вимагають залу�
чення парламенту, зобов’язаний свої позиції та пропозиції над�
силати на розгляд Комітету з закордонних справ. Перед
переговорами на засіданні Ради Міністрів ЄС уряд старається
отримати «мандат на ведення переговорів». Методи роботи і
компетенції Комітету окреслюються в звітах, що мають ранг
порозумінь між Комітетом і урядом.

Рідко має місце ситуація, за якої міністр не отримає ман�
дату від парламентського комітету; частіше уряд змінює або мо�
дифікує свій початковий «мандат» в ході дискусій в Комітеті. За
контакти з Комітетом з європейських питань від імені уряду ви�
ступає міністерство закордонних справ. Після засідання Ради
ЄС міністр, що брав участь у форумі, представляє звіт, який
оцінює чи він в ході переговорів дотримувався мандату, узго�
дженого з парламентом. Хоча Комітет і наділений достатніми
контрольними повноваженнями, однак його роль є обмеже�
ною, оскільки він не має впливу на формування політики на
всіх етапах процесу прийняття рішення.

Підсумовуючи викладене, слід наголосити, що в способі
вирішення проблем координації в країнах�членах ЄС можна
зауважити як спільні риси, так і відмінності. До спільних тен�
денцій відносяться
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� зростання значення прем’єр�міністра та структур, які
надають йому підтримку;

� створення міжвідомчих механізмів координації, осо�
бливо в формі комітетів з європейських питань;

� адаптація традиційних структур, відповідальних за
зовнішню політику, до потреб, які виникають із членс�
тва Європейського Союзу (нові завдання для Міністерства
закордонних справ та дипломатичних служб);

� створення інституту державного секретаря у європей�
ських справах, а також приведення сфери відповідаль�
ності (і внутрішніх структур) лінійних міністерств до
потреб, пов’язаних з європейською політикою;

� обмежена роль національних парламентів в процесі
прийняття рішень.

Як згадувалось вище, в основі аналізу було покладено кри�
терій концентрації повноважень. Але ступінь формальної кон�
центрації повноважень в сфері європейської політики не
повністю вказує на існуючі відмінності в способі організації
механізму координації. Навіть в країнах, в яких ступінь коорди�
нації вважається за найвищий, виступають істотні різниці в якіс�
ному характері. Описані вище системи координації європей�
ської політики вказують на істотні відмінності як в підходах, так і
формах координації:

� активний або реактивний стиль координації. Основна
відмінність між країнами, в яких існує спеціальний ко�
ординаційний орган, як�то Велика Британія чи Фран�
ція, виникає з різного розуміння поняття координації.
У французькому ГСМК в значній мірі «передбачають»
політики Співтовариства та приймають рішення, в той
час, коли роллю відповідної структурної одиниці в
британській адміністрації є «сприяння процесу прийн�
яття рішень», реагування в ситуаціях, коли з’являються
проблеми в координації

55
;

� сфера та форма консультації з зацікавленими сторона�
ми, в тому числі з соціальними групами чи групами ін�
тересу. В Бельгії, Данії, Австрії здійснюються широкі
консультації; в інших країнах сфера таких консульта�
цій обмежена (як�то в випадку Франції). В деяких краї�
нах, окрім координації заходів на горизонтальному
рівні (на рівні міністерств), необхідно здійснення вер�
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тикальної координації (наприклад, з регіональними
органами влади). Система прийняття рішень в Євро�
пейському Союзі відкрита для впливу різних груп інте�
ресу. А тому узгодження спільної позиції з цими
суб’єктами може бути «прискорювачем» для проведен�
ня переговорів на рівні ЄС;

� поділ відповідальності між сферою політики і адмініст�
рації. В деяких країнах в процесі координації велику
роль відіграють державні службовці (Велика Британія,
Данія), в інших – консультації та узгодження на по�
літичному рівні;

� ступінь залучення парламенту до процесу координації
позицій та сфера його контрольних повноважень.

Ключовим питанням є оцінка ефективності обраної мо�
делі координації. Парадоксально, але досвід країн�членів свід�
чить, що вибір певної моделі не гарантує її ефективності. З
іншого боку, існування ефективної системи координації як на
національному рівні, так і на рівні ЄС (постійне представницт�
во) не достатньо для гарантування успіху в процесі ведення пе�
реговорів на європейському рівні. Відсутність прозорих
інституційних розв’язань в Німеччині не є перешкодою у ре�
зультативному впливі цієї країни на кшталт рішень, в той час
коли досить ефективна британська система координації не
змогла відвернути низки поразок на форумах інституції ЄС.

Проблема ефективності моделі координації потрібно
оцінювати в окремих сферах прийняття рішень – її результати�
вність може відрізнятись в залежності від виду політики та при�
йнятих цілей

56
. Окремі сфери політик сформували власні

характерні процедури прийняття рішень: ведення переговорів
та використання структурних фондів опирається, з�поміж ін�
шого, на безпосередніх контактах Європейської Комісії з регіо�
нальними органами влади країн�членів, тоді як сфера спільної
зовнішньої політики та політики безпеки – на безпосередніх
контактах між країнами�членами ЄС. Важливо зауважити, що
існування формалізованої моделі координації сприяє досяг�
ненню кращих результатів у випадку рішень технічного харак�
теру (Франція), тоді як її відсутність може сприяти ініціюванню
нових ідей та нетрадиційних розв’язань (Німеччина).

Спільною хворобою для централізованих систем коор�
динації є згадані вище обмеження, пов’язані з процесом прий�
няття рішень в Європейському Союзі. Французькій та британсь�
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кій системам не вистачає еластичності, яка б дозволяла
пристосувати національну позицію до змінних умов або по�
треб, пов’язаних із формуванням коаліції. Значна кількість ак�
торів, етапів та місць, в яких приймаються рішення, призводить
до того, що результати переговорів не можуть повністю конт�
ролюватись урядами країн�членів. Однак система координація
забезпечує прозорість та передбачуваність, які сприятимуть
ефективність процесу ведення переговорів.

Відмінності між моделями координації
в вибраних країнах ЄС

Франція Велика
Британія Данія Німеччина

Головні
координаційні
органи

ГСМК
Європейський
Секретаріат

Міністерство
закордонних
справ і Мініс�
терство фінан�
сів

Система
спеціальних
комітетів

Стиль
координації

Централізо�
ваний активний

Централізо�
ваний
реактивний

Централізо�
ваний, швидше
реактивний

Централізований
швидше
реактивний

Слабкі
сторони
моделі

Формалізація
процесу коорди�
нації, невміння
вийти за межі
простих компро�
місів та секторні
поділи, відсут�
ність еластич�
ності у пропоно�
ваних позиціях

Велика роль
державних
службовців,
обмеження
політичного
характеру (над�
звичайне зна�
чення захисту
національних
інтересів)

Значна роль
державних
службовців та
груп інтересів

Багатовектор�
ність коорди�
нації, важливе
значення
політичної
позиції
керівників
окремих
інституцій

Роль
парламенту

Обмежена Обмежена Значна Обмежена

Ступінь участі
груп інтересів

Мала Середня Велика Велика

Джерело: Офіс Комітету Європейської інтеграції Польщі.

3. Ðîëü íàö³îíàëüíèõ ïàðëàìåíò³â
ó ºâðîïåéñüêèõ ïðîöåñàõ

Внесена вище пропозиція щодо класифікації моделей ко�
ординації європейської політики не повністю враховує специ�
фіку кожної окремо взятої національної системи координації.
Більше того, вона не враховує такого важливого чинника, як ха�
рактер та спосіб організації співпраці уряду з парламентом в єв�
ропейських питаннях. На практиці роль національних
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парламентів в координації європейської політики більшості
країн�членів ЄС зводиться до консультаційної функції, перева�
жно без реального впливу на політику уряду, незважаючи на те,
що їх повноваження в цій сфері досить часто врегульовані по�
ложеннями конституцій.

Процеси європейської інтеграції пов’язані із перенесен�
ням на рівень інституцій Європейського Союзу завдань, які ра�
ніше були віднесені до виключної компетенції країн�членів. Так
німецький Бундестаг (Bundestag) і Бундесрат (Bundesrat), дансь�
кий Фолькетінг (Folketing), італійська Палата Депутатів (Camera
dei Deputati) і Сенат Республіки (Senato della Republica), чи
шведський Рікстаг (Rikstag) у все більшій мірі поділяють свої по�
вноваження з органами Співтовариства. Про це, приміром,
свідчить те, що в Німеччині майже понад 80% законодавства в
економічній сфері «походить з Брюсселя»

57
.

Нині роль національних парламентів в контексті приєд�
нання до Європейського Союзу охоплює дві основні сфери, які
тісно пов’язані з собою функціонально:

� імплементація права Співтовариства;
� здійснення контролю за діяльністю і головними на�

прямками політики національних урядів.
Без сумніву, в сфері імплементації права Співтовариства

до національних правових систем національні парламенти ви�
конують лише «службові функції»

58
, оскільки вони реалізують

вже прийняті зобов’язання країн
59

. Перш за все мова йде про
прийняття правового надбання ЄС (acquis communautaire) до
національних правових норм, і це зобов’язання країни взяли на
себе ще до моменту приєднання до Європейського Союзу. Спів�
товариства однак не наділені повними законодавчими пов�
новаженнями; це виключні компетенції країн�членів ЄС, а
точніше, національних парламентів країн�членів. Вони не мо�
жуть використовувати будь�яких засобів для досягнення цілей,
визначених в установчих договорах. Відповідно із принципом,
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зазначеним в ст. 5 (кол. ст. 3в) ДЄСПВ, окреслені завдання пови�
нні здійснюватись «в межах повноважень цього Договору, та
керуючись визначеними в ньому цілями», причому дії Співтова�
риства «не повинні виходити за межі того, що необхідно для
досягнення цілей даного Договору». Тому виключними диспо�
нентами сфери повноважень ЄСп залишаються країни�члени, а
це означає, що Співтовариства керуються в своїй діяльності об�
меженими власними повноваженнями, які виникають з поло�
жень установчих договорів.

У статті 249 (кол. ст. 189) ДЄСПВ зазначено, що «для вико�
нання своїх завдань та відповідно до положень цього Договору,
Європейський Парламент спільно з Радою, Радою та Комісія
приймає постанови, директиви та рішення, надає рекомендації
або приймає позиції». Тому фундаментальними правовими
інструментами, які служать розвитку та застосуванню права
Співтовариства, є нормативно�правові акти Ради ЄС та Євро�
пейської Комісії.

Лише ці органи можуть самостійно приймати обов’язкові
до виконання постанови, директиви та рішення, щоб виконува�
ти покладені на них завдання відповідно до положень установ�
чих договорів. Названі інституції, виходячи із наведеної статті,
однак не можуть виводити генеральної авторизації для прий�
няття нормативно�правових актів. Питання коли та в якій формі
вони (акти) можуть бути прийняті, залежить від визначення
окремих повноважень органів в положеннях установчих дого�
ворів. А тому, якщо окремі положення Договору не вказують
поіменно жодного із названих в ст. 249 актів, необхідно буде
тлумачення цих положень для визначення, чи прийнятий на їх
основі нормативно�правовий акт буде мати характер постано�
ви, директиви чи рішення. При цьому органи Співтовариства
користуються правом вільного вибору відповідної правової нор�
ми, хоча ця свобода обмежена дією принципу субсидіарності та
співвідносності (ст. 5 (кол. ст. 3в) ДЄСПВ).

Важливе значення для ролі національних парламентів в
цій сфері має імплементація (транспозиція) директив. У випад�
ку поставнови маємо справу із значними обмеженнями ролі
національних законодавчих органів. Постанова є правовим до�
кументом загальної дії, обов’язковим до виконання у всіх своїх
частинах; тобто країни�члени ЄС не мають права застосовува�
ти положення постанови не у повному обсязі або за вибором.
Постанова також може чітко окреслити засоби, які провадять
для її виконання.
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У випадку залишення «простору для маневрів» у прийнят�
ті додаткових положень з метою повної реалізації постанови,
з’являється можливість впливу парламенту на кшталт даної ре�
гуляції. Звичайно, що ця можливість обмежена положеннями
самої постанови. Часом положення постанови безпосередньо
накладає на країни�члени ЄС обов’язок видати окреслені вико�
навчі акти. В цьому випадку національні парламенти повинні
прийняти відповідні регулювання, оскільки їх неприйняття
призведе до порушення норм права Співтовариства.

Інша ситуація існує у випадку директив. Вона є своєрід�
ним компромісом між вимогами єдиного права, що діє в рамках
Співтовариства, та необхідністю максимального врахування
розмаїття специфіки національних правових систем. Країни
для реалізації положень директиви можуть прийняти нормати�
вно�правовий акт рангу закону, постанови чи розпорядження.
Водночас варто зазначити, що згідно із тенденцією останніх
років виклад тексту директиви фактично не залишає адресатові
великої свободи у виборі виконавчих засобів. У такий спосіб, на
цій площині обмежується роль національних парламентів в
процесі прийняття рішень

60
.

Фактично поза увагою національних парламентів знахо�
дяться правові акти Співтовариства, що не мають обов’язкової
сили. Їх існування передбачене положеннями ст. 249 (кол. ст.
189) ДЄСПВ; до них віднесені рекомендації та висновки. Вони
можуть бути видані лише в межах повноважень установчих до�
говорів. Лапідарне окреслення, використане в Договорі, вста�
новлює, що ці акти «не мають обов’язкової сили» і мають прості
наслідки: передусім вони не призводять до виникнення зобо�
в’язань ані з боку органу, який їх видає, ані з боку адресата. Реко�
мендації і висновки не підлягають контролю з боку Суду ЄСП, а
їх основною функцією є уніфікація адміністративної практики
країн�членів. Суд ЄСП в одному із своїх рішень ствердив, що ре�
комендації представляють собою допоміжний засіб для інтер�
претації права, хоча самі не становлять джерела права

61
.

Як вже йшлось раніше, функцією національних парламен�
тів є виконання зобов’язань, з чим пов’язана відповідальність, яку
вони можуть нести у випадку їх невиконання (санкції проти дер�
жави�члена окреслені ст. 226 (кол. ст. 169) ДЄСПВ). Відповідно до
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положень названої статті, у випадку якщо Комісія вважає, що кра�
їна�член не виконує своїх зобов’язань щодо Договору, вона ви�
дає в цій справі мотивований висновок, надаючи можливість
зацікавленій державі представити свої міркування з даного пи�
тання. Якщо ж країна не виконає положень висновків у встанов�
лений Комісією термін, то вона може направити справу на
розгляд Суду ЄСП. Принципи ж організації роботи національних
парламентів та процедури проходження під час імплементації
правових актів не регулюються нормами права Співтовариства.

Результатом створення нового і окремого правового
порядку в рамках Європейських Співтовариств є згідно з ви�
сновками Суду

62
глибокий вплив права Співтовариства на внут�

рішнє законодавство країн�членів ЄС. Перевага правового
порядку Співтовариства над національними порядками прояв�
ляється в вищій юридичні силі та їх прямій дії. В результаті на�
ціональні суди повинні застосовувати норми правової системи
Співтовариства навіть тоді, коли ці норми протирічать націо�
нальному законодавству.

Підсумовуючи викладене, слід наголосити, що участь на�
ціональних парламентів в процесі імплементації права Спів�
товариства може бути різна в залежності від внутрішніх
регулювань національного законодавства. Вклад національних
парламентів в таких країнах: як Німеччина, Данія чи Італія є знач�
ним, тоді як інша ситуація в Франції, яка має традиційно сильну
виконавчу владу. Головний тягар, також в рамках здійснення
політики Співтовариств, перенесено із парламенту на користь
виконавчої влади, а значить, президента й уряду. Положеннями
конституції цієї країни передбачено з�поміж іншого процеду�
ру, згідно з якою президент підписує постанови, що мають силу
закону, прийняті на засіданні уряду. Цим правовим актом фак�
тично заміщується діяльність французького парламенту.

Окрім імплементації права Співтовариства, другою важ�
ливою площиною впливу національних парламентів на діяль�
ність Співтовариств є контрольна функція. Можливості
діяльності парламентів у цій сфері є значно більші. Контрольні
функції здійснює сам парламент безпосередньо або від його
імені комісія з європейських питань, яка діє фактично в усіх
країнах�членах. Вплив національних парламентів на політику
Співтовариств в ході виконання контрольних повноважень
проявляється в кілька способів; перш за все через здійснення
тиску на національний уряд або його окремих членів. Їхнього
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метою є відпрацювання спільно з парламентом (комісією) по�
зиції, яку уряд (міністр) буде потім займати на переговорах на
рівні Союзу. Це важливіше впливу національного парламенту
на форму та зміст правових норм, які приймаються на рівні
Співтовариства. Шляхом визначення певних рамок діяльності
уряду, парламенти здійснюють вплив на діяльність Ради ЄС, яка
складається з представників всіх країн�членів на міністерсько�
му рівні, уповноважених від імені уряду даної держави.

Слід підкреслити, що Рада ЄС залишається органом Спів�
товариства з винятково широкими повноваженнями. Виходя�
чи з того що до її складу входять представники країн�членів,
вона наділена певними прерогативами, які дозволяють їй знач�
ною мірою впливати на діяльність інших інституцій, винятком
з яких є Європейський Парламент. Рада, наприклад, призначає
членів Рахункової палати (ст. 247 (кол. ст. 188в) ДЄСПВ); за її по�
данням Суд ЄСП може звільнити члена Європейської Комісії, як�
що він перестає відповідати умовам, необхідним для виконання
покладених на нього обов’язків або у разі серйозного порушен�
ня (ст. 216 (кол. ст. 160) ДЄСПВ), або контролювати певну діяль�
ність, що здійснюється Комісією. Окрім цього, Рада ЄС має
право на внесення позову до Суду ЄСП щодо визнання недійс�
ним нормативно�правового акту згідно із положеннями ст. 230
(кол. ст. 173) ДЄСПВ. Значення Ради як ключового органу Спів�
товариства, на який можуть впливати національні парламенти,
підвищує можливість їх впливу на управління політик Співтова�
риства.

З іншого боку, варто зазначити, що згідно із положеннями
Єдиного Європейського Договору від 1997 року, а потім Дого�
вору з Маастрихт, збільшилась кількість питань (сфер), в яких
Рада приймає рішення кваліфікованою більшістю голосів. У
зв’язку з цим поступово зменшувався вплив національних пар�
ламентів на європейську політику урядів. Парламенти не до кін�
ця ефективно можуть контролювати діяльність Ради, оскільки
представники урядів, що в ній засідають, не завжди можуть за�
певнити «форсування» рішення, яке вони займають у поро�
зумінні з парламентами.

Питання здійснення контрольних функцій за діяльністю
уряду в сфері європейської політики, так само, як і процедури
імплементації права Співтовариства, є виключними повнова�
женнями національних парламентів. Загалом на самих урядах
країн�членів лежить обов’язок представлення проектів норма�
тивно�правових актів Співтовариства на розгляд парламентів
або їх комісій з європейських питань. У такий спосіб національ�
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ні парламенти мають можливість зайняти свою власну позицію
щодо правових розв’язань, запропонованих в проектах.

У певних випадках з’являється вимога проведення консуль�
тацій урядом стосовно позицій, які вони займають в окремих
випадках. Співпраця уряду з парламентом (а також з депутатами
Європейського Парламенту) вимагає опрацювання механізмів
консультації – а в деяких питаннях узгодження позицій –
модель якої залежить від реальної позиції парламенту у відно�
синах з урядом. Ця позиція може виникати з правових регулю�
вань, як із політичних чинників функціонування уряду (вона
буде іншою в залежності від того, який уряд – більшості чи мен�
шості). В процесі консультації з сторони уряду беруть участь,
зазвичай, представники висого рангу (державний секретар або
його заступник). Співпраця з парламентом пов’язана із необ�
хідністю створення в урядовій адміністрації структурних під�
розділів, відповідальних за предметну та технічну організації
процесу цієї співпраці. Зазвичай, таку роль відіграють невеликі
за розміром структурні одиниці, створені в координуючому ор�
гані, МЗС, міністерстві фінансів чи офісі прем’єр�міністра.

У таких країнах, як Данія, Франція, Австрія, Нідерланди чи
Велика Британія, в деяких питаннях з’явились так звані інструк�
ції. Парламент або його комісія зобов’язує уряд або його члена
шляхом видання такої інструкції до займання наперед визначе�
ної позиції в даній справі. В зв’язку з цим уряди не можуть само�
стійно вести переговори, а лише представляють опрацьовані
раніше позиції. В Швеції та Фінляндії обов’язок консультування
з національними парламентами або комісіями додатково роз�
ширюється за умови отримання в обговорюваних питаннях
«мандату на ведення переговорів», який носить зобов’язуючий
характер.

Загалом до завдань комісій з європейських питань відне�
сено здійснення контролю за законодавчим процесом на рівні
Співтовариства. Зустрічаються також розв’язання, в рамках
яких цим інституціям надано ще більші повноваження. Так є,
наприклад, у випадку Німеччини, де, беручи до уваги федераль�
ний характер держави, право голосу мають представники за�
конодавчих органів (лангтагів) земель�суб’єктів федерації. В
сфері їх контролю знаходиться питання відповідності норм
Співтовариств з німецькою конституцією.

Другою моделлю відносин національний парламент –
уряд є співпраця на основі спільного прийняття рішень. Такий
механізм використовується досить широко. Парламент видає
так званий мандат, який зобов’язує цілий уряд або його членів. У
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такій моделі (опускаючи найбільш радикальне розв’язання,
прийняте в Данії) уряд звертається до парламенту за отриман�
ням висновку щодо проектів нормативних актів Співтоварист�
ва. Такі висновки зазвичай не мають обов’язкового характеру,
але, виходячи з традиційно сильної позиції національних пар�
ламентів, їх висновки враховують під час проведення перегово�
рів на рівні Співтовариства.

Здійснюючи аналіз принципів функціонування комісій з
європейських питань, їх структур та сфери повноважень, мож�
на ствердити в який спосіб та в якій мірі ці інституції надають
допомогу національним парламентам. Парламентська комісія є
органом, створеним для розгляду та підготовки конкретних пи�
тань, які становлять предмет діяльності парламенту, а також
здійснює контроль за впровадженням в життя та виконання
розпоряджень парламенту. Основою створення комісій з євро�
пейських питань в рамках окремих національних парламентів
була здійснена на основі основних законів цих країн (Австрія,
Німеччина), або на підставі закону (Швеція, Фінляндія, Фран�
ція), або регламенту самого парламенту (як�то в Данії).

Важливо зауважити, що по відношенню до процедур спів�
праці та контролю національних парламентів в європейських
питаннях можна виділити два підходи:

� члени уряду, беручи участь в роботах Ради ЄС, під�
даються контролю ex post, тобто вже після прийняття
(за його участю) рішення в Раді;

� парламент здійснює вплив на проходження обгово�
рення і процес формування позиції уряду за допомо�
гою інструментів співпраці (наприклад, схвалення
мандатів).

На основі критеріїв впливу на процес прийняття рішень в
Раді ЄС та методи опрацювання спільної позиції стосовно зако�
нодавчих ініціатив Співтовариства, існують централізовані або
децентралізовані парламентські комісії. Так, наприклад, в пар�
ламенті Греції прийнято централізовану модель здійснення кон�
тролю. Член уряду, який бере участь в роботі Ради ЄС, піддаєть�
ся контролю, який здійснює комісія з європейських питань. На
противагу французький парламент прийняв модель, яку можна
віднести до децентралізованої: парламент, а не спеціальна ко�
місія, здійснює вплив на хід обговорення в Раді та позицію, яку
вона займає.

Німецький Бундестаг прийняв «середню» модель. У залеж�
ності від конкретної справи, процедура може наближуватись

Íàòàë³ÿ Ãíèäþê98



або до одного розв’язання, або до іншого, згаданого вище. В Бу�
ндестагу ще в період узгодження тексту Договору про Європей�
ський Союз існувала постійна парламентська комісія з питань

ЄС (Ausschu� für die Angelegenheiten der Europäischen Union),
кшталт якої змінився із ратифікацією ДЄС, коли її було створе�
но в нинішній формі на підставі положень ст. 45 німецької Кон�
ституції. На визначення ролі, яку відіграє німецька комісія,
вплинуло з�поміж іншого відоме рішення німецького Консти�
туційного Трибуналу з 1993 року, в якому було підтверджено
відповідність положень Маастрихтського Договору з Конститу�
цією Німеччини, а також було підкреслено необхідність забез�
печення впливу Бундестагу на напрямки розвитку ЄС.

Розвиток структури німецької комісії відбувався в кілька
етапів. Від 1969 року існувала підкомісія, яка відповідала за від�
носини з Європейським Співтовариством в складі бюджетної
комісії. Від 1986 року існувала подібна підкомісія в складі право�
вої комісії. Але обидві підкомісії не відігравали значної ролі. В
1979 року спільно з Європейським Парламентом було створе�
но спеціальну комісію (починаючи з 1983 р. називається євро�
пейська комісія), яка відповідала за координацію відносин
національних органів та органів Співтовариства. Однак цей ор�
ган не був наділений правом представлення рекомендацій пе�
ред зібранням парламенту і був залежний значною мірою від
постійних комісій парламенту.

1986 року на її місце було призначено нову підкомісію,
яка відповідала за відносини з Співтовариствами, діючи при
Міністерстві закордонних справ. До її складу входили пред�
ставники МЗС та дванадцяти парламентських комісій, які ма�
ли відношення до політики Співтовариств. Лише в 1990 р. на
основі положень ст. 54 §.1 Регламенту Бундестагу було сфор�
мовано європейську комісію. Вона складається з 33 депутатів
з Бундестагу та 11 депутатів до Європейського Парламенту
(без права голосу в голосуванні). В недосконалості прийня�
того розв’язання Німеччина переконалась під час засідання
Європейської Ради в Маастрихт; в цей час в Бундестазі було
створено спеціальну комісію, відповідальну за реалізацію по�
ложень Договору з Маастрихт. З 1992 р. Комісія з європейсь�
ких питань вважається одним із найважливіших органів
парламенту.

Викладене вище свідчить про те, що 70–80�і роки було пе�
вного роду спробою; відсутність чітко визначених повнова�
жень комісій, які займались питаннями ЄС, призводило до їх
конкуренцій з відповідними підкомісіями. Лише після надання
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інтеграційним процесам політичного виміру із створення Єв�
ропейського Союзу з’явилась необхідність формування в усіх
парламентах країн�членів подібних органів, основною функ�
цією яких є координація європейських політик.

Ранг нормативного акту, на основі якого було створено
парламентську комісію, свідчить про роль, яку вона буде займа�
ти в даному парламенті. Якщо ми говоримо про Німеччину, то
завжди підкреслювалась важливість цього органу. В певних ви�
падках парламент може делегувати, а комісія від його імені ви�
конувати «повноваження Бундестагу по відношенню до
федерального уряду на основі положень ст. 23 Конституції».
Мова йде про ситуації, коли комісія займає позиції стосовно за�
пропонованих законодавчих ініціатив ЄС, відповідно до яких
німецький уряд повинен діяти на засіданнях Ради ЄС. У таких
випадках фактично комісія діє як «малий пленум» парламенту,
заміщуючи Бундестаг, а значить, комісія виконує свої статутні
завдання в сфері компетенцій цілого німецького парламенту. В
розглянутому вище випадку комісія функціонує як тип центра�
лізованої форми співпраці парламенту. В певних випадках ко�
місія здійснює лише попередній відбір документів, а потім
передає їх на розгляд секторним комісіям парламенту; в цьому
випадку можна говорити про децентралізовану форму співпра�
ці парламенту з ЄС.

Останні роки призвели (особливо ратифікація Договору
з Маастрихт, про що йшлось вище) до більшої «присутності»
Бундестагу та земель в процесі координації дій та підготовці
спільної позиції на форум інституцій Співтовариства. Оскільки
при ратифікації Договору на рівень Співтовариства з�поміж ін�
шого були передані виключні компетенції земель (як�то питан�
ня культури, освіти та охорони здоров’я), землі виступили із
пропозицією про внесення змін до Конституції з метою забез�
печення більшої участі в німецькій політиці, пов’язаній з питан�
нями ЄС. Німецька Конституція признала право Бундестагу та
земель (за посередництвом Бундестагу) в участі у формуванні
європейської політики. Окрім того, стаття 23 §.2 Конституції
накладає на федеральний уряд обов’язок широкого та якомога
швидшого інформування двох палат стосовно питань, пов’яза�
них з європейською інтеграцією. Перш за все це передбачає ін�
формування щодо ходу законодавчого процесу на рівні
Співтовариства, а також представлення звітів про результати
засідань Ради ЄС.
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Відповідно до положень Констиуції та Закону «Про спів�
працю федерального уряду і Бундестагу

63
з питань Європейсь�

кого Союзу» від 1993 року, Бундестаг представляє висновки в
окремих питаннях, що є предметом переговорів; уряд зобов’я�
заний брати його до уваги (бере його за підставу до формування
своєї позиції

64
) перед виконанням своїх функцій на засіданнях

інституцій ЄС. Окрім того, на підставі ст. 52.3а Бундесрат (що
представляє інтереси земель�суб’єктів федерації) також наділе�
ний повноваженнями до створення «європейської палати»
(Europakammer), розпорядження якої вважаються актами ціло�
го Бундестагу. До її складу входить 16 членів Бундесрату – по од�
ному представнику від кожної землі, визначених урядами
окремо взятих земель (найчастіше ними є керівники представ�
ництв земель в Берліні). Під час голосування кожний представ�
ник «диспонує» кількістю голосів, яка припадає на землю,
репрезентовану в Бундесраті (від трьох до шести голосів в зале�
жності величини землі).

Форми та засади участі земель та Бундесрату в формуван�
ні європейської політики регулює Закон «Про співпрацю феде�
рації та земель з питань Європейського Союзу» та прийняті на
його основі порозуміння між федеральними урядом і урядами
земель. На подання представників земель уряд «наскільки це
можливо» забезпечує представникам земель участь в засідан�
нях дорадчих органів Європейської Комісії та Ради, під час
прийняття ними рішень з питань, які належать до сфери повно�
важень земель згідно із правовим порядком Німеччини. Землі
мають право на призначення 24 представників до Комітету ре�
гіонів, кандидатури ландів федеральний уряд потім представ�
ляє на формальне схвалення Раді ЄС.

Із метою покращання співпраці між землями, суб’єктами
федерації, в питаннях європейської інтеграції та у відповідь на
розширення сфери європейської політики Німеччини, 1 жовтня
1992 року створено постійну Конференцію міністрів з євро�
пейських питань земель�суб’єктів федерації (Europami�
nisterkonferenz der Länder)

65
. До її складу входять призначені в
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більшості земель міністри з федеральних та європейських пи�
тань або міністри, до сфери повноважень яких віднесено євро�
пейські питання. Конференція, яка на сьогодні становить одну
із чотирнадцяти тематичних конференцій міністрів земель, уз�
годжує діяльність земель у сфері європейської політики, бере
участь у представленні інтересів земель перед федеральними
органами та інституціями ЄС, та координує інформаційну по�
літику земель в сфері європейської інтеграції.

У рамках Конференції відбувається узгодження позиції
делегації Німеччини в Комітеті регіонів. Рішення Конференції
часами віднаходять своє віддзеркалення в пізніших постановах
бундесрату; зважаючи на її неформальний, консультаційний
характер рішення в рамках Конференції приймаються одного�
лосно. Річне головування в конференції здійснюють по черзі
всі німецькі землі. Конференція збирається регулярно, два�три
рази на рік, на робочому рівні постіно функціонує постійна ро�
боча група Конференції, яка складається з службовців земель,
відповідальних за питання Європейського Союзу (найчастіше в
представництвах земель в Берліні). Конференція також здійс�
нює допоміжну роль для постійної Конференції прем’єр�мініс�
трів земель, які приймають рішення з найважливіших питань,
які стосуються європейської інтеграції.

Підсумовуючи викладене, слід підкреслити, що в практиці
країн «15�ти» опрацювали дві основні моделі взаємних стосун�
ків на рівні парламент – уряд. У першому варіанті позиція, при�
йнята парламентом або комісією з європейських питань
носить консультаційний характер, тоді як в другому – має обо�
в’язковий характер. У першому випадку опрацювання позиції є
певного роду пропозицією, що не має обов’язкового характеру.
Уряд не зобов’язаний її дотримуватись, а парламент не наділе�
ний повноваженнями щодо представлення виконавчих засобів
для виконання запропонованих пропозицій. Такі підходи харак�
терні для країн із сильною виконавчою владою, як�то Франція
чи Бельгія.

У Бельгії повноваження федерального парламенту та регіо�
нальних рад (у територіальних справах) мають однакове значен�
ня. Існує трирівнева основа здійснення контролю: Конституція –
Закон «Про право щодо міжнародних стосунків Співтовариств
та регіонів» – розпорядження парламенту. З положень ст. 168
Конституції Бельгії виникає обов’язок інформування названих
вище органів про позиції уряду, що представляються на форумі
Співтовариств. Одночасно дві палати парламенту – Палата Депу�
татів (Chambre des Representants) і Сенату (Senat), як і регіональ�
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ні уряди, мають право формулювати висновки в питаннях, які
віднесені до їх сфери компетенцій, однак вони не мають обов’я�
зкового характеру.

У деяких країнах, як�то Люксембург, в засіданнях парламент�
ської Комісії з закордонних питань, європейських та питань
оборони при розгляді європейських питань можуть брати
участь з дорадчим голосом депутати Європейського Парламен�
ту. Комісія може розглядати кожне європейське dossier та вислу�
ховувати осіб, відповідальних за європейські питання в Раді, го�
тувати рекомендації та звіти. Уряд зобов’язаний інформувати
Комісію про свою позицію до та після кожного «важливого з то�
чки зору національних інтересів» засідання Ради ЄС та Євро�
пейської Ради. Окрім цього, уряд переказує проекти всіх
правових актів, які готуються Європейською Комісією, та інфо�
рмацію щодо їх впливу на національне законодавство.

Нагляд ірландського парламенту за європейською полi�
тикою уряду проявляється в тому, що після кожного засідання
Європейської Ради прем’єр�міністр представляє на засіданні
парламенту висновки зустрічі в верхах разом із їх оцінкою з то�
чки зору інтересів держави. Окрім цього, кожних шість місяців
уряд готує звіти щодо актуальних праць та обговорень, які від�
буваються в рамках інституцій ЄС, які потім представляє на роз�
гляд парламенту. За тематику європейської інтеграції відповіда�
ють два органи – Спільна комісія з європейських питань, а також
Спільна комісія з правових питань

66
, які здійснюють аналіз

законодавства Співтовариства, моніторинг розвитку його
політик.

Парламент Данії (Folkerting) прийняв позицію видання
«обов’язкового до виконання мандату» по відношенню до ціло�
го уряду або окремого його члена. У цьому однопалатному пар�
ламенті Комісія з європейських питань

67
(Europaudvalget)

наділена повноваженнями, які зобов’язують уряд діяти в межах
виданого нею мандату. Члени уряду повинні подавати на роз�
гляд комісії свої позиції, які вони планують представляти під час
роботи в Раді ЄС. Парламентський комітет опрацьовує спільну
позицію з даним членом уряду, видає йому мандат у певній
справі, в зв’язку з чим під час переговорів на рівні Співтоварист�
ва уряд не може вийти за межі визначеного раніше мандату.
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Спільні комісія для двох палат парламенту: Палати Представників (Dail
Eireann) та Сенату (Senad).
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До 1994 року ця комісія носила назву – Комісія у справах відносин з єдиним
ринком.



Комісія з європейських питань збирається перед кожним за�
сіданням Ради ЄС за участю представників уряду, які будуть
представляти Данію на форумі ЄС. Якщо в ході переговорів по�
явилась перспектива відступу від позиції, узгодженої з Комісією
з європейських питань, міністр, який представляє Данію, пови�
нен звернутися з проханням про скликання засідання Комісії з
метою модифікації її позиції або може зголосити зауваження до
узгодженого проекту акту чи рішення Ради; такі застереження
можуть бути усунуті датським урядом у випадку отримання зго�
ди більшості в Комісії. Важливо зазначити, що датська модель
може бути неефективною з приводу відсутності часу на відпра�
цювання (узгодження) переговірних позицій у випадку інтен�
сивних праць Ради ЄС.

Як вже йшлося раніше, значно більшою незалежністю в
процесі управління європейською політикою наділений фра�
нцузький уряд. На нього покладено конституційний обов’язок
(ст. 88 §4) представлення Національним Зборам (Assembleé
Nationale) проектів нормативних актів, які мають характер за�
кону. Дві його палати мають право приймати розпорядження з
цих питань. Така система прийняла конструкцію децентра�
лізованої співпраці в європейських питаннях. Комісія з євро�
пейських питань відіграє роль «посередника» між урядом та
парламентом, він здійснює попередню селекцію документів, а
потім передає їх на розгляд відповідним секторним комісіям,
які представляють їх предметний аналіз. Фактично комісія з
європейських питань представляє пропозиції виключно з тех�
нічних питань, як�то терміни, форми, зміст роботи і Остаточні
рішення приймаються на пленарному засіданні парламенту.

За допомогою постійного, послідовного та чіткого інфо�
рмування парламенту стосовно питань європейської інтеграції
вдається забезпечити ефективність та здатність французького
парламенту співпрацювати з урядом. Після закінчення праць
Ради ЄС представники уряду, які брали в ній участь, зобов’язані
поінформувати комісію про результати засідання. Від 1994 р.
французький уряд, подібно до німецького, зобов’язаний консу�
льтуватись з парламентом стосовно рішень Ради ЄС, хоча пред�
ставники уряду не «зв’язані» його пропозиціями.

В Австрії існує дві палати Парламенту – Національна Рада
(Nationalrat) та Федеральна Рада (Bundesrat). З положень Кон�
ституції Австрії виникає, що повноваження стосовно питань ЄС

(ст. 23е, §1–4) реалізує Головний Комітет (Hauptausschu�) На�
ціональної Ради, в якій засідають представники всіх партій,
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представлених в парламенті (ст. 23, §5). Дана Комітет фактично
здійснює повноваження цілої Національної Ради, з�поміж ін�
шого в таких питаннях, як формування спільної позиції (які
значною мірою є обов’язковими до виконання) від імені Націо�
налради та здійснює відбір членів для різних органів та інституцій
Співтовариства. Згадана ст. 23, §5 Конституції передбачає мож�
ливість створення постійної підкомісії з європейських питань,
сферу повноважень якої визначає Головний Комітет Націона�
льної Ради. Головний Комітет також приймає рішення в євро�
пейських питаннях, які будуть розглядатись на пленарному
засіданні Націоналрату.

Сфера повноважень Федеральної Ради в сфері європейсь�
кої політики регулюється положеннями ст. 23е, §6 Конституції.
Положення цієї статті посилається на відповідні параграфи Ре�
гламенту Бундесрату, які передбачають створення Комісії з пи�
тань ЄС. Якщо мова йде про механізми співпраці Національної
та Федеральної Рад, то існує так звана «віденська модель». Сут�
ність механізму конструктивної співпраці (ст. 23е, §1 Конститу�
ції) виражається в тому, що Націоналрада та Бундесрат мають
право займати «позиції» стосовно всіх ініціатив в рамках ЄС;
особливе значення мають «обов’язкові позиції» і «кваліфіковані
обов’язкові позиції» Національної Ради та «обов’язкові позиції»
Федеральної Ради.

Відповідний федеральний міністр є «зв’язаний» позицією
Націоналради в ході проведення переговорів і голосування в
ЄС, якщо матерія даного питання в рамках ЄС: 1) вимагає імпле�
ментації шляхом прийняття федерального закону, або 2) буде
врегульована в нормативному акті, що буде застосовуватись
безпосередньо (перш за все мова йде про постанови інституцій
ЄС, які є актами прямої дії; у випадку директив – то лише ті з них,
які вимагають прийняття федерального закону для виконання
її положень). Обов’язковий характер позиції Національної Ради
в таких питаннях не є абсолютним: фередальний міністр може
відступити від позиції Націоналради, але «у випадку необхідно�
сті, яка виникає з політики інтеграційної та закордонної»
(ст. 23е, §2). Хоча відступ міністра від позиції Національної Ради
треба розглядати більше як виняток з правила, ніж саме прави�
ло; такий відступ може бути обґрунтований тоді, коли в гру вхо�
дить реалізація важливих для Австрії інтересів в Європейському
Союзі.

Якщо федеральний міністр має намір відступити від та�
кої позиції, то існує спеціальний консультаційний механізм.
По�перше, Національна Рада може розглянути дане питання
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другий раз, а тому відповідний міністр заздалегідь повинен по�
відомити Національну Раду про свої рішення. По�друге, феде�
ральний міністр зобов’язаний представити Національній Раді
звіт по результатах голосування в Раді, якщо в даній справі На�
тіоналрада сформувала свою позицію (ст. 23е, §4 Конституції).
В певних випадках на відступ від позиції може дати дозвіл ли�
ше сама Національна Рада («кваліфікована обов’язкова пози�
ція»).

Федеральна Рада також може опрацьовувати свою власну
позицію. Деякі її позиції не мають обов’язкового характеру, інші
мають але у випадку, коли для імплементації даної «ініціативи в
рамках ЄС» вимагається прийняття конституційного закону,
який повинен бути схвалений на підставі ст. 44 Конституції (за�
галом мова йде про законодавчі та адміністративні компетенції
земель�суб’єктів федерації). Слід підкреслити, що роль Федера�
льної Ради набагато слабша по відношенню до Національної
Ради. Про це, приміром, свідчить факт відсутності консульта�
ційного механізму у випадку відступу міністра від «обов’язкової
позиції» Федеральної Ради, більше того, відсутність обов’язку
пояснення відповідним міністром зміну позиції, представлену
на засіданні Ради ЄС.

Також у Фінляндії парламент (Eduskunta) відіграє значну
роль в процесі прийняття рішень у питаннях європейської по�
літики. Основним актом, який регулює сферу повноважень пар�
ламенту в цій сфері, є Конституція, яка визначає, що «Парламент
бере участь в підготовці рішень, які приймаються міжнародни�
ми інституціями в спосіб, окреслений в Законі «Про парла�
мент»

68
. Детальні положення містяться в розділі IV (§54а–54g)

Закону «Про парламент». Відповідно до положень цього розділу
уряд (Державна рада) та прем’єр�міністр зобов’язані направляти
до парламенту та його органів (зокрема до Великої комісії

69
та

комісії з закордонних справ) кожний проект нормативного ак�
ту, який буде предметом розгляду інституцій ЄС, що міститься в
сфері законодавчих повноважень парламенту.
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До Закону було внесено зміни та доповнення 31 грудня 1994 року в зв’язку із
приєднанням Фінляндії до Європейського Союзу.
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Велика комісія Едускунту становить особливу парламентарну інституцію. Та�
ка комісія повинна бути утворена на першому засіданні парламенту нового
скликання (протягом семи днів) і складається з депутатів, пропорційно пред�
ставлених від різних партійно�політичних сил парламенту. Нині нараховує
45 депутатів та представляє собою своєрідний мініпарламент або «другу
мініпалату», яка відіграє вирішальну роль у визначенні долі ініційованих в па�
рламенті законопроектів.



Ці питання окреслюються як «U Matters»
70

на відміну від
«E Matters»

71
, які охоплюють питання, що не віднесені до сфери

повноважень Едускунта. В останньому випадку Велика комісія
може звернутись до уряду про представлення відповідної інфор�
мації, і уряд тоді зобов’язаний її представити. Велика комісія
виконує функцію політичного представництва цілого парла�
менту в питаннях, пов’язаних з ЄС. Головними завданнями Ко�
місії є забезпечення впливу парламенту на рішення, що
приймаються на форумі інституцій ЄС (шляхом представлення
позиції стосовно запропонованих Європейською Комісією за�
конодавчих ініціатив), та здійснення нагляду за діяльністю уря�
ду в сфері європейської політики. Потрібно зазначити, що до
сфери повноважень парламентської комісії віднесено питання
І і ІІІ стовпів та інституційні і бюджетні питання. За питання, від�
несені до ІІ стовпа, відповідає комісія закордонних справ.
Рішення, прийняті на урядовому рівні, потребують схвалення з
боку Комісії з закордонних справ.

«Конституція» Швеції в своїх положенняз визначає вимо�
гу інформування Дорадчої Ради із закордонних справ
(Utrikesnamnden)

72
та консультування з боку уряду «європейсь�

ких» (і більш широко закордонних) ініціатив, які мають «велику
вагу» для держави

73
. Це спеціальна парламентська група, яка

складається з голови парламенту та дев’яти депутатів, вибраних
із дотриманням критерію пропорційності представлення по�
літичних партій, представлених в парламенті. Склад Дорадчої
Ради свідчить про те, що її головним завданням є опрацювання
компромісу між урядом та опозиційною партією (партіями)
ключових питань закордонної та європейської політики.

Це стосується також формування позиції шведського уря�
ду щодо законодавчих ініціатив Співтовариства, які будуть мати
вплив на зовнішню політику та законодавство Швеції. Починаю�
чи від 1995 року на основі положень Закону «Про парламент» (до
якого були внесені зміни в 1994 р.) в шведському парламенті
створено спеціальний постійний Комітет з питань ЄС. Уряд зо�
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Літера «U» походить від слова «Union».

71
Літера «Е» означає правове підґрунтя розгляду цих справ – §54 Е Закону «Про
парламент»

72
Дорадча Рада збирається на внесок уряду, на практиці з такою ініціативою ви�
ступає прем’єр�міністр. Термін функціонування Дорадчої Ради співпадає з те�
рміном Рікстагу. Кожна партія, яка отримала принаймі 4% мандатів, повинна
отримати місце в Раді.

73
§6, розділ 10 Закону «Про форму правління».



бов’язаний інформувати Комітет із питань ЄС про всі справи, які
обговорюються на форумі Ради ЄС. Уряд також повинен зверну�
тись за висновком до названого комітету у питаннях, пов’язаних
із веденням переговорів на засіданні Ради ЄС, якщо на оцінку
уряду переговори будуть мати значення для питань, віднесених
до сфери повноважень комітету. Окрім того, на вимогу п’яти чле�
нів комітету, він сам може запропонувати свої висновки уряду.
Комітет представляє висновки на політичні та законодавчі
ініціативи шведського уряду, які обговорюються на засіданнях
органів ЄС (Європейської Комісії та Ради ЄС). Щорічно уряд
представляє парламенту звіт про діяльність органів ЄС.

Важливим та цікавим питанням є стосунки між згаданими
вище парламентськими комісіями з європейських питань, які
функціонують в національних парламентах, та органами Євро�
пейського Союзу, які беруть участь в законодавчому процесі
Співтовариства. Перш за все це стосується Ради ЄС, Європейсь�
кої Комісії та Європейського Парламенту.

Рада ЄС (або Рада Міністрів) працює в складі секторних
міністрів, делегованих урядами країн�членів ЄС, які мають пов�
новаженнями брати зобов’язання від імені своїх урядів (ст. 203
(кол. ст. 146) ДЄСПВ). Таким чином, члени Ради виконують по�
двійну роль: функції як представників органу Співтовариства,
так і національного уряду. Міністри, представляючи свою краї�
ну можуть виражати згоду в рамках Ради ЄС, як і одночасно
представляти Раді позицію від імені свого уряду. Правовий ха�
рактер таких рішень буде відрізнятись від тих, які передбачені
ст. 249 (кол. ст. 189) ДЄСПВ; вони залишаються поза межами
компетенційних, процедурних норм та норм, які стосуються
форми та контролю за їх виконанням, притаманних всім інсти�
туційним актам. За своїм характером вони більше нагадують
міжнародні угоди, хоча й відрізняються від неї своєю формою
та назвою.

Підписувані згідно із визначеною, спрощеною процеду�
рою, такі угоди, виходячи з свого характеру, піддаються проце�
дурі схвалення або ратифікації міжнародних угод, властивих
для кожної країни�члена ЄС. Якщо підписання умов відбуваєть�
ся на рівні, нижчому ніж глави держави, застосовується проце�
дура, в якій для набуття нею чинності вистарчить її підписати.
Рішення представників країн мають характер міжнародних
угод, а тому вони обов’язкові в силу норм міжнародного права;
на додаток мають обмежений зв’язок із правом Співтовариств,
оскільки приймаються на форумі Ради і служать для реалізації
цілей Співтовариств. Такі рішення приймаються в справах, в
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яких органи Співтовариств не мають достатніх повноважень
для реалізації цілей, що виникають з установчих договорів.
Компетенції для підписання такого виду угод для членів Ради
однак не виникають безпосередньо з положень установчих до�
говорів, а фактично виходять з повноважень представників
держав�членів

74
.

На цьому рівні парламентські комісії з європейських пи�
тань в залежності від повноважень, якими вони наділені, мо�
жуть контролювати представників своїх країн на рівні ЄС, які
беруть участь в засіданнях Ради Європейського Союзу. Форма
співпраці може бути самою різноманітною; як вже згадувалось,
вона залежить від компетенцій самої комісії (так і парламенту в
цілому). В більшості випадків (як�то в Австрії, Німеччині, Данії)
міністр представляє під час засідання комісії звіт про результа�
ти роботи Ради. Комісія повинна бути поінформована про хід
праць Ради ЄС на постійній основі.

Дуже важливі також стосунки між парламентськими ко�
місіями з європейських питань та Європейським Парламентом
(ЄП). Їх контакти зазвичай відбуваються в двох площинах:

� в сфері офіційних зустрічей в рамках Конференції на�
ціональних парламентських комітетів у справах Євро�
пейського Співтовариства (Conference des Organes
specialises en Affaires communautaires)

75
, а також під час

білатеральних зустрічей представників комісії і ЄП;
� в інформаційній сфері, на основі персональних контактів.
Сам Європейський Парламент запропонував форми спів�

праці з національними парламентами. Це мала бути багатопла�
нова співпраця, починаючи від спільних засідань у відповідних
парламентських комісіях, шляхом організації білатеральних
засідань комісій з європейських питань або засідань голів пар�
ламентських фракцій. Ініціативу ЄП можна зрозуміти, з поміж
іншого, виходячи із незначних повноважень Парламенту в за�
конодавчому процесі Співтовариств (ст. 192 (кол. ст. 138в)
ДЄСПВ). Наступною площиною співпраці ЄС з окремими ко�
місіями (а значить, національними парламентами) є участь де�
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путатів Європейського Парламенту в засіданнях згаданих
комісій, однак без права голосу. З такої можливості європейські
депутати користуються, маючи за мету «перефорсувати» пози�
цію ЄП, відмінну від інших органів Співтовариств.

Якщо подивитись на Європейську Комісію, то відносини з
нею також відбуваються в двох площинах. Подібно як у випадку
з Європейським Парламентом, так і з Комісією, це інституціо�
налізовані та персональні контакти. Перші з них полягають у
представленні окремими комісарами звітів на засіданнях ко�
місій з європейських питань 3–4 рази на рік. Це забезпечує вза�
ємний обмін позицій та реалізовує передбачений установчим
договором принцип відкритості діяльності органів Співтова�
риства (ст. 255 (кол. ст. 192) ДЄСПВ).

Підсумовуючи повноваження національних парламентів
в сфері контролю як інструмент впливу на опрацювання курсу
політики Співтовариств, слід наголосити, що його основними
елементами є:

� повноваження щодо здійснення контролю в сфері, в
якій уряд держави�члена узгодив проект своєї позиції;

� можливість незалежного вираження свого стосунку до
проекту нормативного акту Співтовариства, напри�
клад, шляхом прийняття відповідної постанови чи роз�
порядження;

� право на отримання від уряду аналізу наслідків, які
спричинить прийняття даного нормативного акту
по відношенню до внутрішнього законодавства, бюд�
жету і т.ін.

Роль національних парламентів в процесі формування
європейської політики має тенденцію до збільшення, хоча
форми, в яких це проявляється, залежать від історичних пере�
думов та державного ладу даної держави�члена ЄС. У деяких
країнах – зокрема в Данії та Швеції – парламент відіграє проак�
тивну роль, тобто залучений до процесу консультацій та при�
йняття рішень від самого початку і на практиці бере участь в
опрацюванні мандату для представників країни в інституціях
ЄС. В інших країнах ця роль є ретроактивна, тобто вони здійс�
нюють контроль post factum. Однак парламентський контроль є
необхідним чинником формування і реалізації європейської
політики. Натиск на це виникає перш за все з того, що в значній
мірі реалізація ініціатив, які приймаються в інституціях Співто�
вариства, залежить від законодавчих та бюджетних рішень на�
ціональних парламентів. Фактично їх активна участь в процесі
опрацювання рішень Співтовариств є важливою умовою для
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подальшого їх ефективного запровадження до національного
правового порядку. Не менш істотним є те, що в ЄС все більше
значення приділяється демократичному публічному контролю
за процесами прийняття рішень для того, щоб забезпечити від�
повідність їх результатів з соціальними, економічними та по�
літичними інтересами громадян країн�членів, щоб ліквідувати
загрозу відчуження «децидентів» (осіб, залучених до прийняття
рішень) від громадської думки.

Різноманітність системи координації європейської полi�
тики в країнах�членах Європейського Союзу спричинена кон�
ституційною системою, прийнятою в цих країнах, та принципа�
ми організації уряду. Однак можна зауважити певні спільні для
всіх країн тенденції в сфері побудови координаційних механіз�
мів. До них, з�поміж інших, віднесені:

� зростаюча роль урядового центру (структур, які обслу�
говують прем’єр�міністрів та уряди) в процесі опрацю�
вання стратегічних пріоритетів європейської полiтики
та координації вироблення конкретних позицій по
відношенню до ініціатив Співтовариств;

� збільшення ролі національних парламентів в підготов�
ці позицій країн�членів по відношенню до ініціатив
Співтовариств;

� розширення кола недержавних організацій, залучених
до різного роду консультацій та оцінок проектів євро�
пейських рішень та нормативних актів.

Системи координації європейської політики відіграють
важливу роль у визначенні становища, яке займає певна країна
на форумі Європейського Союзу. Країни, які хочуть відігравати
провідну роль в побудові Співтовариств, прагнуть надавати їй
напрямки розвитку та впливати на її правові та інституційні
вирішення, спрямовують значні зусилля і засоби (людські та
фінансові) для побудови і функціонування ефективного меха�
нізму координації на національному рівні та рівні ЄС. Однак
незалежно від намірів та бажання надавати тон розвитку Спів�
товариства всі держави�члени ЄС будують свої власні системи
координації таким чином, щоб забезпечити їм максимальну
ефективність та еластичність, що дозволяє справитись з необ�
хідністю швидкого реагування інколи в достатньо короткий
проміжок часу на ініціативи, які з’являються в Брюсселі.
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4. Ìîäåë³ êîîðäèíàö³¿ ºâðîïåéñüêî¿ ïîë³òèêè â
êðà¿íàõ-êàíäèäàòàõ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó

У країнах�кандидатах на вступ до Європейського Союзу
координація європейської політики має дещо інший характер,
ніж в державах�членах. Перш за все це витікає із специфіки пе�
ріоду перед приєднанням до Співтовариств, що знаходить своє
відображення в цілях та завданнях, які реалізовує урядова ад�
міністрація. У випадку країн, які знаходяться на етапі «приєд�
нання до Європейського Союзу», ці завдання сконцентровані
на плануванні та реалізації дій щодо достосування національ�
ного законодавства до acquis communautaire і створення інсти�
туцій для його належної імплементації, а значить, на побудові
адміністративної здатності. Важливим елементом європейсь�
кої політики є також білатеральні (політичні) відносини з дер�
жавами�членами та Європейським Союзом, кульмінацією яких
в період перед приєднанням є процес переговорів про членст�
во. Тим самим координація європейської політики охоплює
три групи взаємно пов’язаних між собою завдань: наближення
законодавства, політичні відносини і переговори про приєд�
нання. Подібно як у випадку держав�членів ЄС координація, по�
в’язана із реалізацією європейської політики, здійснюється як у
внутрішній, так у зовнішній сферах. Однак у випадку країн�кан�
дидатів тягар лежить більше на структурах координаційних ін�
ституцій. Підтвердженням такого підходу є створення
міжвідомчих органів та прийняття рішень на достатньо висо�
кому рівні, а з другої сторони – на делегуванні міністерству за�
кордонних справ важливої, а часто навіть ключової ролі у
процесі координації.

На сьогодні в країнах�кандидатах можна виділити дві го�
ловні моделі координації європейської політики. Перша мо�
дель – чесько�угорська, в якій за формування відносин з
Європейським Союзом (за політичні відносини, адаптацію за�
конодавства та ведення переговорів) відповідає міністерство
закордонних справ.

У Чеській Республіці ключову роль в координації європей�
ської політики та веденні переговорів відіграє міністерство за�
кордонних справ. Перший віце�міністр закордонних справ є
головою Делегації Чеської Республіки у справах переговорів
про приєднання (колишній Робочий комітет з питань реа�
лiзації Європейської угоди). Делегація веде переговори та ко�
ординує роботу міністерств, інших центральних органів і
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Центрального банку, пов’язану з європейською інтеграцією.
Керівник Делегації одночасно виконує функції Головного него�
ціатора (Уповноваженого). Він наділений широким мандатом
(повноваженнями), опрацьованими та схваленими Кабінетом
Міністрів. Рішення, які приймаються Головним уповноваженим
в рамках мандату не підлягає затвердженню Урядовим коміте�
том з питань європейської інтеграції та Кабінетом Міністрів.
Модифікації у переговорних позиціях Кабінет Міністрів здійс�
нює лише у випадку внесення до них нових або зміни в існую�
чих твердженнях про перехідні періоди. Всі інші доповнення
до переговорних позицій готує МЗС при співпраці з відповід�
ним секторним міністерством.

На робочому рівні за координацію підготовки до членства
відповідає Урядовий комітет з питань європейської інтеграції, на
засіданнях якого головує прем’єр�міністр. До завдань Комітету
віднесено формулювання загальної стратегії відносин Чеської
Республіки з Європейським Союзом, координація заходів, спря�
мованих на приведення діяльності окремих міністерств у від�
повідності із європейськими стандартами, та узгодження
переговорних позицій Чеської Республіки, які схвалює Кабінет
Міністрів. Урядовий комітет також здійснює нагляд за реаліза�
цією положень Європейської угоди (Угоди про асоціацію).

З Урядовим комітетом співпрацюють робочі групи, що бу�
ли створені на основі рішення делегації. Їх завданням є отриман�
ня експертної оцінки у справах, що є предметом переговорів.
Кожну робочу групу очолює член делегації, а до її складу входять
представники інституцій, заінтересовані у даній тематиці, або
експерти, призначені цими інституціями. Деякі робочі групи, з
огляду на їх горизонтальний характер, передбачають участь
представників усіх міністерств та органів, залучених до процесу
інтеграції. Групи співпрацюють з відділами у справах інтеграції в
міністерствах та центральних органах. Департамент політич�
них відносин з ЄС та Департамент у справах координації відно�
син з ЄС Міністерства закордонних справ виконують функції
секретаріату для Урядового комітету та Делегації.

Так само в Угорщині ключову роль в процесі координації
європейської політики та веденні переговорів відіграє Міністер�
ство закордонних справ, в структурі якого з кінця 1996 року фун�
кціонує Державний секретаріат у справах інтеграції (його було
створено з двох департаментів з питань європейської інтеграції,
які до того часу існували в МЗС та Міністерстві промисловості та
торгівлі). Це була перша споба інтегрувати виконавчий апарат
для вирішення європейських питань. Його очолює Державний
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секретар із питань європейської інтеграції. Секретаріат відпо�
відає за координацію адаптації законодавства та ведення перего�
ворів про приєднання. Разом з відповідними міністерствами
Секретаріат готує переговорні позиції та вносить до них зміни,
які в остаточному варіанті затверджує Кабінет Міністрів. До скла�
ду Секретаріату входить 10 департаментів та підрозділ, відпо�
відальний за реалізацію програми PHARE.

У лютому 1996 року було створено Урядовий комітет з пи�
тань інтеграції, до складу якого ввійшли прем’єр�міністр та
міністри: закордонних справ, внутрішніх справ, юстицій,
фінансів, сільського господарства та промисловості, торгівлі та
туризму. Фактично одночасно з метою експертного забезпе�
чення діяльності Урядового комітету створено стратегічну
(цільову) групу з європейських питань, завданням якої є надан�
ня допомоги уряду в підготовці Угорщини до переговорів про
приєднання, визначення стратегічних інтеграційних напрям�
ків та спільної стратегії інтеграції. Групу поділено на 19 підгруп,
сформованих з незалежних експертів з питань європейської
інтеграції. Вона повинна була існувати лише до моменту почат�
ку переговорів про приєднання, але досить швидко сферу її
компетенцій було розширено і передбачено фінансові кошти в
державному бюджеті з тим, щоб вона продовжувала функціону�
вання аж до моменту вступу.

На робочому рівні за координацію дій та ведення перего�
ворів відповідає Міжвідомчий Комітет з питань європейської
інтеграції, до складу якого входять високого рангу державні
службовці, делеговані з міністерств та інших центральних орга�
нів. Головою Міжвідомчого Комітету є Державний секретар з
питань європейської інтеграції в МЗС. За переговори про член�
ство відповідає Переговорна Група, керівництво якою здійснює
Міністр закордонних справ. До її складу входять, з�поміж іншо�
го, Державний секретар з питань європейської інтеграції МЗС
та Постійний представником Угорщини в Брюсселі, який одно�
часно виконує функцію Головного уповноваженого.

Виходячи із дублювання повноважень, а також під впли�
вом нових вимог, які з’являлись протягом виконання координа�
ційних завдань, на початку січня 1998 року було створено
Департамент європейської координації, як структурну одиницю
МЗС, що фактично представляє собою інформаційну базу даних
для Державного секретаріату та Міжвідомчого комітету
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міністерств та інституцій, залучених до процесу європейської
інтеграції. Одночасно депратамент відповідає за забезпечення
постійних щоденних контактів з Європейською Комісією та ін�
шими інституціями ЄС, а також з державами�членами ЄС.

Подібну до угорської, хоча з невеликими відмінностями,
модель прийнято в Словаччині. Стратегічні рішення у сфері
європейської інтеграції приймає Урядова Рада у справах євро�
пейської інтеграції, керівником якої є віце�прем’єр з європейсь�
ких питань. До складу Урядової Ради входять міністри:
закордонних справ (затупник керівника), економіки, фінансів,
сільського господарства, внутрішніх справ та Головний Уповно�
важений. У Словаччині не функціонує характерна для більшості
країн�кандидатів переговорна група. Більшість завдань, пов’яза�
них з переговорним процесом, виконує Робочий Комітет під го�
ловуванням Головного уповноваженого. Членами Робочого
Комітету є керівники департаментів європейської інтеграції в
Канцелярії Кабінету Міністрів, міністерствах та центральних ор�
ганах та голови робочих груп (їх нараховувалось 29). Робочий
Комітет також здійснює обслуговування Урядової Ради у справах
європейської інтеграції. В міністерстві закордонних справ роз�
міщено Головного уповноваженого, який одночасно виконує
функцію Державного секретаря з питань європейської інтегра�
ції. Головному уповноваженому в МЗС підпорядковується депар�
тамент, відповідальний за технічну підготовку переговорів та
внутрішню координацію процесу приєднання до ЄС.

Однак на відміну від Чеської Республіки та Угорщини, за
координацію секторних політик відповідає віце�прем’єр з єв�
ропейських питань, якому підпорядковано Департамент євро�
пейських справ в Канцелярії Кабінету Міністрів. Віце�прем’єр
здійснює нагляд за діяльністю Інституту гармонізації законо�
давства та одночасно очолює Консультативний Комітет, який
виконує дорадчу функцію для Ради у справах європейської ін�
теграції. До складу Консультативного Комітету входять пред�
ставники наукових кіл, профспілок та неурядових організацій.

У другій моделі, яку можна окреслити як словенсько�ба�
лтійську, повноваження у сфері координації поділені між
міністерством закордонних справ, яке перш за все відповідає за
політичні відносини, та іншою інституцією, яка здійснює коор�
динацію всіх заходів щодо достосування, а в деяких країнах та�
кож за ведення переговорів про приєднання.

У процесі приготування і організації переговорного про�
цесу в Словенії бере участь низка урядових та недержавних ор�
ганізацій. Органом, який приймає ключові рішення в питаннях
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підготовки Словенії до членства в Європейському Союзі, є Ка�
бінет Міністрів. За проблематику інтеграції безпосередньо від�
повідає міністр з європейських питань; у цій сфері він ділить
повноваження з міністром закордонних справ, який займаєть�
ся дипломатичними відносинами з Співтовариствами та краї�
нами�членами ЄС. Міністр з європейських питань очолює
Урядове Бюро з європейських питань. Бюро відповідає за про�
цес адаптації законодавства Словенії до acquis communautaire,
ведення переговорів про приєднання та управління перед�
вступними фондами, а також за виконання положень Європей�
ської угоди. П’ять департаментів (в тому числі Департамент з
питань переговорів) та підрозділ перекладів Урядового Бюро
представляють собою організаційну підтримку для роботи пе�
реговорної групи.

Переговорна група відповідає за процес ведення перего�
ворів та опрацювання переговорних позицій на основі звітів,
підготованих робочими групами (їх кількість становить 31 і
відповідає кількості преговорних секторів). Обслуговуванням
переговорної групи займається Урядове Бюро. Переговорна
група тісно пов’язана з Міністерством економічних відносин і
розвитку, від імені якого функціонує Інститут макроекономіч�
ного аналізу і розвитку. Експертну допомогу переговорній гру�
пі надає також Урядове Бюро з законодавчих питань, яке
відповідає за питання гармонізації права.

Характерною рисою, яка виокремлює словенську систе�
му координації європейської політики є активна роль Скупщи�
ни (нижня палата парламенту), яка виходить поза межі процесу
пристосування законодавства до acquis communautaire . При�
кладом особливої ролі, яку відіграє Скупщина в процесі перего�
ворів, є той факт, що лише в Словенії (з�поміж існуючих
країн�кандидатів) переговорні позиції потребують згоди на�
ціонального законодавчого органу.

В Румунії інституцією, що відповідає за реалізацію і коор�
динацію європейської політики, є Міністерство європейської
інтеграції. До січня 2001 року (тобто до моменту створення
Міністерства європейської інтеграції) Департамент європейсь�
кої інтеграції в Канцелярії прем’єр�міністра та Департамент у
європейських справах в Міністерстві закордонних справ відпо�
відали за питання, пов’язані із приведенням національної ад�
міністрації та законодавства до європейських стандартів.
Міністерство європейської інтеграції формулює пропозиції
щодо політики уряду в сфері європейської інтеграції (співпра�
цюючи з іншими міністерствами та територіальними органа�
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ми влади), здійснює нагляд за реалізацією Європейської угоди
та координує діяльність Делегації у справах переговорів про
приєднання до ЄС. Міністерство європейської інтеграції що�
річно опрацьовує оновлену версію Національної програми про
членство Румунії в ЄС, яка схвалюється Кабінетом Міністрів. Для
забезпечення належного рівня контролю за реалізацією Націо�
нальної програми Міністерство тричі на рік інформує Кабінет
Міністрів про стан та перебіг її виконання.

Міністерство європейської інтеграції складається з 14 де�
партаментів, діяльність яких координує міністр, делегований у
європейських справах, та чотири заступники державного сек�
ретаря. До ключових департаментів в процесі координації єв�
ропейської політики віднесено: Департамент переговорів та
аналізу, Департамент підготовки переговорів, Департамент
європейської співпраці та відносин з країнами�членами ЄС і ка�
ндидатами, Департамент координації програм технічної допо�
моги та Департамент оцінки підготовки до членства в ЄС.

На основі рішення уряду Румунії в лютому 2000 року було
створено Делегацію у справах переговорів про приєднання до
ЄС, яка знаходиться в структурі Міністерства європейської інте�
грації. Головним уповноваженим Румунї є міністр, делегований
у європейських справах. Він також обіймає посаду віце�мініст�
ра в Міністерстві європейської інтеграції.

Міжурядовий Комітет європейської інтеграції є найви�
щим форумом, на якому приймаються рішення щодо основних
напрямків політики інтеграції Румунії. Головою Міжурядового
Комітету є Міністр європейської інтеграції. До його складу вхо�
дять представники міністерств на рівні Державних секретарів
та інших центральних органів влади. На засідання Комітету мо�
жуть запрошуватись представники офісу президента, судової
гілки влади та профспілкових організацій.

Важливу роль в процесі підготовки Естонії до членства в
ЄС відіграють Комітет Кабінету Міністрів, Рада вищих держав�
них службовців, Бюро європейської інтеграції та Міністерство
закордонних справ.

За координацію процесу інтеграції Естонії з Європейсь�
ким Союзом відповідає Комітет Кабінету Міністрів, головою
якого є прем’єр�міністр. Членами Комітету є міністри ключо�
вих, з точки зору європейської інтеграції, міністерств та керів�
ник Канцелярії прем’єр�міністра (за посадою Державний
секретар). Комітет Кабінету Міністрів визначає напрямки євро�
пейської політики, які потім пропонуються уряду на схвалення.
Рада вищих державних службовців, до складу якої входять пред�
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ставники всіх міністерств (за винятком Міністерства оборони)
та Національного Банку Естонії, очолюється керівником Бюро
європейської інтеграції. Рада відповідає за міжвідомчу коорди�
націю процесу підготовки Естонії до членства в ЄС. Бюро єв�
ропейської інтеграції, що безпосередньо підпорядковане
прем’єр�міністру, виконує роль Секретаріату Урядового коміте�
ту та Ради вищих державних службовців. Бюро європейської ін�
теграції складається з чотирьох департаментів: Департамент
внутрішньої координації, Департамент закордонної співпраці,
Департамент навчання і Департамент аналізів та планування.
Бюро здійснює координацію технічної допомоги Європейсь�
кого Союзу, організовує навчання державних службовців з євро�
пейських питань, здійснює нагляд за адаптацією законодавст�
ва, реалізацією Національної програми імплементації acquis,
відповідає за проведення інформаційної кампанії уряду та готує
аналізи інтеграційної політики, які представляє прем’єр�мініст�
ру. Міністерство закордонних справ, окрім ведення перегово�
рів, відповідає за політичні відносини з Європейським Союзом
та країнами�членами ЄС.

Головним уповноваженим є віце�міністр Міністерства за�
кордонних справ. Делегація у справах переговорів про членст�
во в ЄС

77
складається з 47 представників міністерств (за

виключенням міністерства оборони), Бюро європейської інте�
грації та Постійного представництва Естонії в Брюсселі. Делега�
ція складається з двох частин: перша – керівна, яка складається з
14 осіб: міністр закордонних справ (керівник Делегації), засту�
пник Державного секретаря в МЗС (заступник керівника Де�
легації та Головний Уповноважений), члени Ради вищих
державних службовців, керівник Бюро європейської інтеграції
та керівник Постійного представництва. Друга частина Делега�
ції складається з керівників 33 робочих груп. Робочі групи від�
повідають за підготовку переговорних позицій; їх сфера
повноважень відповідала певним секторам законодавства Спів�
товариства. Проекти позицій обговорюються на засіданнях Де�
легації, потім – після внесення змін та узгодження –
виносились на обговорення і ухвалення уряду. В процесі підго�
товки переговорних позицій бере участь Консультаційний
Комітет, до складу якого входять представники недержавних
організацій, наукових та бізнес кіл.

З 1997 року в Парламенті функціонує Комісія з європей�
ських питань, головою якої є віцеспікер Парламенту. До складу
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Комісії входять депутати, представники політичний партій, які
представлені в Парламенті.

Стратегічні рішення в сфері європейської інтеграції в Ли�
тві відіграє Урядова Комісія європейської інтеграції, головою
якої є прем’єр�міністр. Колегіальний орган, до складу якого вхо�
дять міністри�члени Кабінету Міністрів (за виключенням мініс�
тра оборони, міністра культури та міністра освіти), координує
процес інтеграції з Європейським Союзом, зокрема відповідає
за програмування та реалізацію завдань, спрямованих на при�
стосування країни до стандартів Співтовариства. Головування в
Комісії європейської інтеграції здійснює прем’єр�міністр.

Діяльність Урядової Комісії європейської інтеграції забезпе�
чує Європейський Комітет. До завдань Європейського Комiтету
віднесено координацію діяльності щодо адаптації законодавст�
ва, реалізація програм інтеграції Литви до ЄС та проведення ін�
формаційної кампанії уряду. Керівництво Європейським
Комітетом здійснює генеральний директор та його три заступ�
ники. В структурі Комітету функціонують такі департаменти:
Департамент стратегії інтеграції, Департамент планування ін�
теграції, Департамент економічної інтеграції та Центр інфор�
мування громадськості. До завдань Департаменту Стратегії
інтеграції віднесені підготовка та координація реалізації стра�
тегії вступу Литви до ЄС, аналіз проведення переговорів про
приєднання та моніторинг діяльності інституцій ЄС. Департа�
мент планування інтеграції координує процес адаптації зако�
нодавства Литви до acquis. У співпраці з іншими міністерствами
він відповідає за підготовку та оновлення Національної програ�
ми схвалення acquis. Департамерт здійснює організаційне
забезпеченння роботи Секретаріату Урядової Комісії європей�
ської інтеграції, координує програми інституційної розбудови
(twinning) та співпрацює з бюро TAIEX

78
. Департамент еконо�

мічної інтеграції готує економічні аналізи впливу інтеграції з
ЄС на окремі сектори литовської економіки.

Проекти переговорних позицій готували робочі групи
(29), які були створені Урядовою Комісією європейської інтег�
рації. Кінцевий варіант переговорних позицій опрацьовує Мініс�
терство закордонних справ, які потім затверджуються Комісi�
єю європейської інтеграції, Делегацією у справах переговорів
та Урядом Литви. Керівник Європейського Комітету виконує
одночасно функцію Головного уповноваженого (раніше
віце�міністр закордонних справ). Міністерство закордонних
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справ відповідає за політичні відносини з Європейським Сою�
зом та країнами�членами ЄС, а також співпрацює з Європейсь�
ким Комітетом у справах, які стосуються переговорів про
приєднання.

Найважливішою інституцією, відповідальною за політич�
ну координацію європейської інтеграції Латвії з інституціями
ЄС є Рада європейської інтеграції, яка функціонує як підкомітет
Кабінету Міністрів. Головою Ради є прем’єр�міністр, до її складу
входять міністри, які відіграють важливу роль в процесі євро�
пейської інтеграції. На засіданнях Ради європейської інтеграції
(що відбуваються один раз в місяць) приймаються рішення, які
обговорюються на засіданнях Кабінету Міністрів.

Бюро європейської інтеграції (створене в 1994 році), що
безпосередньо підпорядковане Офісу прем’єр�міністра, забез�
печує діяльність Ради європейської інтеграції. В структурі Бюро
європейської інтеграції функціонує Департамент планування,
Департамент інформації, Департамент секторних політик та
Департамент спільних проектів. До найважливіших завдань
Бюро віднесено координацію процесу приведення національ�
ної адміністрації та законодавства до європейських стандартів.
Бюро також відповідає за інформаційну політику в сфері інтег�
рації Латвії з ЄС та здійснює нагляд за діяльністю Центру пере�
кладів та термінології. Органом, який відповідає за питання
координації на рівні міністерств, є Рада вищих офіційних осіб,
яка складається із заступників державних секретарів з окремих
міністерств, відповідальних за питання європейської інтеграції.
Раду очолює директор Бюро європейської інтеграції.

Міністерство закордонних справ відповідає за ведення
переговорів про вступ Латвії до ЄС. Ключову роль в цьому про�
цесі відіграє Департамент Європейського Союзу, до складу яко�
го входять два відділи. Відділ з політичних питань опрацьовує
позиції уряду по відношенню до процесів інтеграції, тоді як Від�
діл інтеграції здійснює нагляд за реалізацією положень Євро�
пейської угоди, координує діяльність Ради Асоціації, Комітету
Асоціації та його підкомітетів, готує матеріали для Європейсь�
кої Комісії щодо ходу пристосування національної адміністрації,
опрацьовує інформаційні документи для Ради вищих поса�
дових осіб і Ради європейської інтеграції, а також здійснює ко�
ординацію проектів технічної допомоги ЄС. У структурі
Міністерства закордонних справ розміщується Секретаріат
Делегації у справах переговорів про приєднання, що функціо�
нує від грудня 1999 року. Керівником Секретаріату Делегації є
заступник державного секретаря в МЗС, який одночасно вико�
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нує функцію Головного уповноваженого. Секретаріат Делегації
відповідав за опрацювання проектів переговорних позицій, які
до моменту прийняття Урядом Латвії, повинні бути проаналізо�
вані та схвалені Комітетом у європейських справах парламенту.

Як видно із представленого вище аналізу, інституційні
розв’язання, які приймають країни�кандидати – незважаючи на
специфіку європейської політики, – не завжди відрізняються
від тих, які застосовуються в державах�членах ЄС. Більше того,
при створенні координаційних структур вони часто опираються
на досвіді держав�членів, переважно на французькому розв’я�
занні (координуючий орган, міністр, делегований з європейсь�
ких питань, і т.ін). Вже сьогодні можна зазначити низку
елементів, які поєднують механізми, існуючі в країнах�кандидатах
з державами�членами ЄС. Ці спільні елементи вказують одночас�
но на перспективи та можливості інституційних вирішень, які
можуть бути прийняті в окремих країнах після їх приєднання до
Європейського Союзу.

Вище названі моделі подібні перш за все існуванням між�
урядових органів, що здійснюють координацію та функціону�
ють на різних рівнях, на яких приймаються найважливіші
рішення в сфері європейської політики. Незалежно від того, де
розміщена інституція, яка відіграє ключову роль в цілому про�
цесі, в кожній моделі, там де неможливо прийняти рішення на
нижчому робочому рівні, передбачено участь високого рагну
службовців (починаючи від керівників департаментів, заступ�
ників державних секретарів, державних секретарів, і закінчую�
чи керівником уряду) в процесі узгодження переговорних
позицій. Тоді як в більшості держав�членів ЄС процедура узго�
джування відбувається рідко, і лише у виключних випадках
доходить до найвищого рівня (процедура арбітражу), то в краї�
нах�кандидатах важливі питання в сфері європейської політи�
ки, з огляду на їх важливі політичні, економічні та соціальні
наслідки, приймаються на найвищому рівні, досить часто на за�
сіданнях уряду та за безпосередньою участю прем’єр�міністра.
Фактично більшість рішень готуються в процесі міжвідомчої
координації за допомогою керівників структурних підрозділів,
відповідальних за європейську інтеграцію. Не викликає сумнівів,
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що після приєднання до Європейського Союзу, такі рішення не
вимагатимуть схвалення на високому рівні, хіба що у випадку
спірних питань або ключових питань для майбутньої організації
Європейського Союзу та її спільних політик чи національних
інтересів країн�членів ЄС. Це є одним із чинників побудови в
нових країнах�членах ЄС інституційних механізмів в сфері ко�
ординації та узгодження національних позицій.

У країнах�кандидатах частіше, ніж в країнах «15»�ти, пов�
новаження міністерств закордонних справ в сфері інтеграцій�
ної політики виходить за межі політичних відносин. Однак в
певних випадках розміщення Головного уповноваженого поза
структурою МЗС чи існування окремих інституцій, відповідаль�
них за координацію заходів із достосування, обмежує вплив
міністерства на політику інтеграції. Залучення керівника уряду
до процесу координації європейської політики проявляється,
як і в країнах�членах ЄС, у створенні спеціальних структурних
підрозділів в інституції, що обслуговує його діяльність (канце�
лярія прем’єр�міністра, офіс/секретаріат кабінету міністрів),
які беруть на себе частину завдань, пов’язаних з координацією.
В країнах�членах ЄС саме міністерство закордонних справ за�
безпечує експертне та технічне обслуговування міжвідомчих
комітетів з європейських питань, а розміщений в ньому віце�
міністр з європейських питань (державний секретар, міністр
делегований) виконує політичні функції. В країнах�кандидатах,
міжвідомчі органи, на яких приймаються найважливіші питан�
ня у справах інтеграції, частіше обслуговуються іншими держав�
ними інституціями, а не МЗС, а віце�міністри (або інші
еквівалентні посади) відповідають перш за все за предметні пи�
тання, а не за політичну сферу.

Характерною рисою всіх моделей координації, як в кра�
нах «15», так і в країнах�кандидатах, є те, що вони мають еволю�
ційний характер та підлягають постійним змінам. Із різних
причин такі зміни частіше відбуваються в країнах�кандидатах,
ніж в країнах�членах Європейського Союзу. Як було згадано ви�
ще, в деяких країнах було ліквідовано міністерства, що займа�
лись питаннями європейської інтеграції. В інших країнах
відповідні структурні підрозділи були перенесені з одного
міністерства до іншого, з канцелярії прем’єр�міністра до мініс�
терства або навпаки. В країнах�кандидатах головні зміни відбу�
ваються в сфері відносин МЗС – інституція, відповідальна за
координацію дій, пов’язаних з приведенням у відповідність та
адаптацією acquis або за ведення переговорів про приєднання.
Так на початку 2001 року, в Литві Головного уповноваженого,
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розміщеного в МЗС, який відповідав за політичну сторону пере�
говорів, було перенесено до Європейського Комітету. Таким
чином, посаду Головного уповноваженого займає керівник Єв�
ропейського Комітету, а значить, інституції, що здійснює на�
гляд за плануванням та реалізацією достосовань і міжурядову
координацію.

Додаток

Система міжвідомчої координації
європейської політики у Франції

Міжвідомча координація здійснюється відповідно до фор�
малізованої процедури, яку у випадку розгляду законодавчої
ініціативи Європейської Комісії, можна поділити на кілька етапів:

� Комісія переказує пропозицію до Генерального секре�
таріату Міжміністерського комітету з питань європей�
ського економічного співробітництва (ГСМК), який
розсилає його відповідним міністерствам;

� Починається процес координації на рівні міністерств,
результатом якого є позиції окремих секторних мініс�
терств;

� ГСМК організовує узгоджувальні конференції, голо�
вним завданням яких є опрацювання спільної францу�
зької позиції;

� У випадку, якщо не вдається узгодити таку позицію, да�
не питання вирішується на політичному рівні;

� Узгоджену позицію ГСМК передає постійному пред�
ставництву в Брюсселі.

Усі пропозиції нормативних актів та кореспонденція ске�
ровані Європейською Комісією до постійного представництва,
яке потім надсилає їх до ГСМК. Генеральний секретаріат пере�
дає документацію зацікавленим міністерствам та центральним
органам, та в більшості випадків до Дирекції у справах Європей�
ської співпраці в МЗС. Пропозиція також одночасно надсила�
ється до парламенту та Ради держави

79
(Conseil d’État). ГСМК

встановлює термін на отримання відповіді від зацікавлених
міністерств. У більшості міністерств існують окремі структурні
підрозділи – дирекції (directions), відповідальні за європейські
питання та координацію процесу опрацювання позицій на рів�
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ні міністерства. В деяких дирекціях функціонують спеціальні
відділи з європейських питань (bureaux europJens). У випадку,
коли не вдалось узгодити позицію на рівні службовців, dossiers
передають на розгляд члену політичного кабінету міністра,
який відповідає за європейські питання.

Відповідна секція ГСМК відповідає за організацію коорди�
наційних зустрічей – узгоджувальних конференцій. Попередні
координаційні зустрічі відбуваються ще на етапі праць робо�
чих груп Ради ЄС. Головує на таких засіданнях керівник секції.
Щоденно відбувається близько десяти таких зустрічей, інколи у
вигляді відеоконференції з представниками постійного пред�
ставництва

80
. Додатково практикуються неформальні контакти

з службовцями лінійних міністерств. За тиждень до засідання
Ради ЄС відбуваються останні зустрічі, на яких приймається
кінцева французька переговорна позиція. На зустрічах головує
заступник Генерального секретаря або безпосередньо Генера�
льний секретар, в яких беруть участь представники МЗС, Мініс�
терства фінансів і міністерств, відповідальних за дане питання.
Керівник секції редагує проект позиції, яка за підписом одного
або двох заступників Генерального секретаря ГСМК, висилаєть�
ся в формі інструкції до Постійного представництва.

У випадках, коли неможливо досягнути компроміс в рам�
ках координаційних зустрічей, ГСМК диспонує інструментом
безпосереднього арбітражу в ситуаціях, коли відмінності пози�
цій міністерств носять технічний характер. Також можливе
втручання Генерального секретаря ГСМК. Останньою інстан�
цією арбітражу є кабінет прем’єр�міністра. ГСМК пропонує
різноманітні механізми вирішення проблеми, причому пред�
ставляє аналіз найбільш ефективних розв’язань. Якщо обгово�
рюване питання є надзвичайно важливим, то арбітраж повинен
здійснюватись безпосередньо прем’єр�міністром на політич�
ному рівні. Така процедура розпочинається запрошенням рад�
ника прем’єр�міністра з європейських питань до відповідних
міністрів та представника Президента на міжвідомче засідання.
Засідання відбувається в офісі прем’єр�міністра (Matington) для
того, щоб підкреслити його політичний характер. Зазвичай в
ньому беруть участь члени політичних кабінетів міністрів, рід�
ше самі міністри. Питання обговорюється з самого початку, не
беручи до уваги попередні результати узгоджень, які були досяг�
нути між відповідними інституціями. Результатом засідань є
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документ Note Blue du Matington (так званий «голубий» звіт), що
є обов’язковим до виконання окремими міністрами. У випадку
надзвичайно складних та контроверсійних питань, остаточне
рішення приймає прем’єр�міністр або прем’єр�міністр в поро�
зумінні з президентом.

Функціонування вище описаної системи стикається на
практиці з кількома проблемами. Часто Генеральному секрета�
ріату висувають претензії, що він не здатний до приорітезації
окремих політик, що пов’язано із функціональним поділом
праць між секціями ГСМК та схильністю більше до пошуку ком�
промісів, ніж до здійснення вибору. До найважливіших про�
блем віднесено конфлікт між амбіцією централізації і
фрагментацією системи прийняття рішень в Європейському
Союзі. Міністерства, і навіть представники територіальних ор�
ганів влади (як�то перфекти), мають безпосередній контакт із
службовцями Європейської Комісії, що призводить на практиці
до сильного ослаблення позиції єдиного «координуючого»
центру, яким є ГСМК

81
.

Деякі міністерства, перш за все міністерство сільського
господарства та міністерство фінансів, мають сильну власну
підтримку в європейських питаннях. Міністерство, частково
виходячи із важливої ролі яку відіграє сільське господарство в
політиці Франції, має відповідний структурний підрозділ, що
відповідає за європейські справи (Bureau des Affaires Jurisdique
Européennes). Окрім того, в Постійному представництві в Брю�
сселі функціонує делегатура, який відповідає за питання сільсь�
кого господарства (Délégué pur les Affaires Agricoles), яка має
виключні повноваження представляти французькі інтереси в
Спеціальному комітеті з питань сільського господарства. Фак�
тично французька позиція опрацьовується в рамках механізму,
описаного вище, але перед узгодженнями в ГСМК Міністерство
сільського господарства обговорює питання, які є предметом
узгоджень з представником Франції в Спеціальному комітеті,
що дає йому інформаційну перевагу в розмовах з Генеральним
секретаріатом та іншими міністерствами.
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Частина IІ. ЧОТИРИ СИТУАТИВНИХ ПРИКЛАДИ

×àñòèíà I². ×ÎÒÈÐÈ
ÑÈÒÓÀÒÈÂÍÈÕ ÏÐÈÊËÀÄÈ



Механізми координації політики європейської політики
в країнах�кандидатах Європейського Союзу формувались під
впливом низки чинників, серед яких найважливішими є:

• Інституційні рамки співпраці з країнами асоціації (а
потім країнами�кандидатами) встановлені Європейсь�
ким Союзом та самими країнами на етапі укладання та
ратифікації Європейських угод.

• Конституційний лад, традиції управління та організа�
ції державних інституцій, в тому числі прийняті меха�
нізми регулювання взаємних відносин між органами
державної влади (законодавчими, виконавчими та су�
довими), а також між органами публічної адміністрації.

• Розмір країни та її публічної адміністрації, які вплива�
ють на величину засобів, що можуть бути призначені
на виконання завдань у сфері координації політики єв�
ропейської інтеграції.

• Структура системи публічної адміністрації: ступінь де�
централізації та організація  уряду.

У більшості своїй країни асоціації в процесі інституціона�
лізації механізмів реалізації європейської політики використо�
вували досвід існуючих країн�членів. Моделі, прийняті в
країнах�членах ЄС, були перенесені до країн асоціації (з однієї з
країн�членів) найчастіше за допомогою програм технічної до�
помоги. А тому різниця між механізмами координації фактич�
но досить незначні та в основному стосуються другорядних
питань, спричинених певними національними передумовами,
які в той а не в інший спосіб розмістили координаційні органи
в системі публічної адміністрації. Існуюча подібність механіз�
мів також виникає з того факту, що конституційні системи кра�
їн�членів та країн�кандидатів дуже наближені: вони представля�
ють собою певну видозміну парламентарно�кабінетної системи
управління, внаслідок чого механізми формування, реалізації
та моніторингу політики в названих країнах подібна. Ця схо�
жість механізмів також спричинена тим фактом, що Європей�
ський Союз використовував єдиний інструментарій при
формуванні відносин з країнами�кандидатами до ЄС.

Першим їх етапом була асоціація, укладені в рамках цьо�
го процесу Європейські угоди та пов’язані з ними механізми
інституційної співпраці у площинах: уряди – Європейська Ко�
мiсія, Єропейська Рада, національні парламенти – Європейсь�
кий Парламент. Разом із розвитком процесу асоціації
міжінституційна співпраця розширювалась на територіальне
самоврядування, організації суспільного діалогу, судочинство.
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Європейські угоди заклали підвалини політичного діалогу та
надали можливість у розвитку торгівлі та економічних відно�
син між двома сторонами. Одночасно вони встановили підґрун�
тя для отримання технічної та фінансової допомоги з боку
Співтовариств, а також правові механізми підтримки подаль�
шої інтеграції з європейськими структурами. Не у всіх випадках
Європейські угоди окреслювали майбутнє членство в Європей�
ському Союзі як головну мету їх укладення. Таке сформулюван�
ня мало місце лише в преамбулі Європейської угоди, підписаної
Польщею в грудні 1991 року: кінцевою ціллю Польщі є членст�
во в Європейських Співтовариствах, а асоціація, на думку двох
сторін, допоможе в досягненні цієї цілі

1
.

Положення Європейських угод не гарантували членства в
Європейському Союзі. Переломне значення мало політичне
рішення Європейської Ради на зустрічі у верхах в Копенгагені
21–22 червня 1993 року. Вона створила нові можливості для
вступу країн Центральної та Східної Європи до Євросоюзу піс�
ля виконання ними політичних та економічних критеріїв, не�
обхідних для отримання членства.

Наслідком рішень, прийнятих в Копенгагені, було схва�
лення під час зустрічі в верхах в Ессені 9–10 грудня 1994 року
передвступної стратегії, в якій Європейський Союз виразив
свою волю в інтенсифікації та пошуку нових форм співпраці з
країнами асоціації в рамках так званого структурного діалогу.
Метою діалогу мала бути підтримка процесів пристосування
країн асоціації до європейських стандартів. Рада зобов’язала
Європейську Комісію готувати щорічні звіти про реалізацію пе�
редвступної стратегії, а також представляти аналізи на тему
розширення Євросоюзу. Результатом цієї роботи стала підгото�
вана Європейською Комісією Біла Книга про інтеграцію країн
асоціації Центральної та Східної Європи з внутрішнім ринком
Європейського Союзу.

На зустрічі Європейської Ради у верхах 15–16 грудня
1995 року було прийнято рішення розпочати переговори про
членство з Кіпром та Мальтою через шість місяців після закін�
чення Міжурядової конференції, початок якої було заплановано
на 29 березня 1996 року. Одночасно Європейська Рада вирази�
ла надію, що вступний етап розмов з країнами Центральної та
Східної Європи співпаде з відкриттям офіційних переговорів з
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Кіпром та Мальтою. Рада також доручила Європейській Комісії
підготовку Відгуків на заяви, подані країнами, які кандидували
до ЄС. Відгуки, опрацьовані для кожної окремої країни, повинні
були бути представлені після закінчення Міжурядової конферен�
ції. Європейська Рада порекомендувала також Європейській
Комісії підготовку цілісного звіту на тему можливого розши�
рення Європейського Союзу.

Готуючись до підготовки Відгуків 26 квітня 1996 року Єв�
ропейська Комісія передала урядам країн асоціації обширний
опитувальник, який містив питання про двадцять три сфери
політичного, економічного та суспільного життя держави. Ви�
рішальні події наступили в 1997 році, коли Європейська Комісія
запропонувала в липні 1997 року проект програмного докумен�
ту Програма 2000, в якому представила напрямки комплексної
реформи інституцій, процедур та головних сфер політики Єв�
ропейського Союзу. Програма 2000 була відповіддю на викли�
ки, перед якими опинився Євросоюз, а перш за все мала за мету
підготувати Союз до прийняття нових членів. Згідно з принци�
пами Програми 2000 процес розширення Євросоюзу мав
носити відкритий і еволюційний характер, а країни, які канди�
дують до ЄС, – охоплені новою стратегією приєднання.

Одночасно з Програмою 2000 на зустрічі в верхах в Люк�
сембурзі 12–13 грудня 1997 року були представлені індивідуаль�
ні Відгуки про всі країни, які подали заяву про членство.
Європейська Рада прийняла рішення про відкриття процесу
розширення 31 березня 1998 року з усіма 11 країнами, які канди�
дували до ЄС: Болгарія, Кіпр, Чехія, Естонія, Литва, Латвія, Поль�
ща, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина. Разом з цим,
вирішено розпочати переговори в першу чергу з шістьма краї�
нами: Кіпром, Чехією, Естонією, Польщею, Словенією та Угор�
щиною.

Європейська Рада в Люксембурзі прийняла рішення про
запровадження механізму «посиленої» стратегії по відношенню
до країн Центральної та Східної Європи. Ціллю цієї стратегії, з
однієї сторони, було поєднання різноманітних форм підтрим�
ки, яка надавалась Євросоюзом в єдині правові та організаційні
рамки в межах Партнерство заради членства, а з другої сто�
рони, шляхом можливості взяти участь в програмах Співтова�
риств, ознайомлення країн, які кандидували до ЄС, з політиками
і процедурами Союзу. Документ Партнерство заради членст�
ва було схвалено Радою Європейського Союзу 16 та 30 березня
1998 року

2
. В березні 1998 року Європейська Рада прийняла до�

кументи, які замінили згадану вище Білу Книгу, так звані Карти
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пристосування країни Х з специфічними секторами Єдиного
Ринку (ROAD MAP for alignment of country X with specific sectors
for the Single Market).

Відгуки, рекомендації Партнерства заради членства та
Road Map були підставою для опрацювання країнами річних
Національних програм підготовки до членства. Їх виконання і
оцінка цього процесу мали надзвичайно важливий вплив на хід
переговорів про членство.

Вище було представлено структуру та хронологію докумен�
тів, які визначають етапність відносин Європейських Співтова�
риств з країнами, які кандидують до ЄС. Далі подано чотири си�
туативних приклади, які в детальний спосіб описують механізми
координації європейської політики в вибраних країнах Центра�
льної та Східної Європи – в Польщі, Словаччині, Латвії та Угор�
щині. Найбільш широко дана проблематика висвітлюється на
прикладі Польщі. В аналізі, присвяченому Польщі, показана
повна архітектура процесу реалізації європейської політики:
урядові структури та їх еволюція на окремо взятих етапах розвит�
ку відносин з Європейсткими Співтовариствами, механізми об�
слуговування переговорів про приєднання, управління коштами
технічної допомоги, реалізація комунікаційної стратегії уряду,
співпраця з органами територіального самоврядування та орга�
нізаціями недержавного сектору, а також механізм співпраці з
парламентом.

У випадку інших країн деякі з названих вище елементів
опущені, оскільки механізми та спосіб реалізації заходів відбу�
вався в подібний спосіб. Вибір Польщі, як країни, на прикладі
якої було здійснено спробу комплексно представити всі питан�
ня, пов’язані з європейською інтеграцією, виникає ще й з того
факту, що існує надзвичайно багата література на цю тематику.
Кількість публікацій в спеціалізованих виданнях книг, інфор�
мації, доступної в Інтернеті на тему процесу європейської інте�
грації та підготовки Польщі до членства в Європейському
Союзі, є незрівнянно більшою у відношенні до матеріалів, які
висвітлюють дане питання в інших країнах.
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Януш Гонцяж

2.1. Польща – механізми координації європейської політики

2.1. Ïîëüùà – ìåõàí³çìè êîîðäèíàö³¿
ºâðîïåéñüêî¿ ïîë³òèêè

Ñèñòåìà äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ Ïîëüù³

Дуже коротка характеристика конституційного ладу
Польщі зводиться до окреслення її парламентською Респуб�
лікою з класичним поділом влади на законодавчу, виконавчу та
судову. Рівновагу та взаємний контроль трьох гілок влади забез�
печують положення нової Конституції Польщі, що була прий�
нята 2 квітня 1997 року.

До моменту прийняття Конституції у 1997 році функціону�
вання системи державної влади регулювала так звана Мала Кон�
ституція

1
, прийнята в 1992 році. Вона встановлювала систему

взаємних стосунків між органами законодавчої, виконавчої вла�
ди та органами територіального самоврядування. Мала Консти�
туція, яка діяла в основному протягом перебування на посаді
президента Леха Валенси, містила низку механізмів, що сприяли
встановленню президентської республіки. До найважливіших
серед них можна віднести положення, які створювали інститу�
цію так званих президентських міністрів: міністра закордонних
справ, міністра внутрішніх справ, міністра оброни. Кандидатури
на ці посади вносились прем’єр�міністром, але їх призначення
залежали від позитивної оцінки президента; на практиці це
означало, що функції згаданих міністрів виконували політики,
яких фактично пропонував президент. Внаслідок цього система
виконавчої влади була приречена на неузгодженість функціону�
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вання урядового центру, оскільки в Раді Міністрів засідали, окрім
представників партій, що виграли вибори і творили парламент�
ську коаліцію, яка підтримувала уряд, політики, продиктовані
президентом, в більшій або меншій мірі опозиційні по відно�
шенню до правлячих політичних сил. Конституція з 1997 року
заборонила існування такого роду практики.

Згідно із положеннями нової Конституції з 1997 року уряд
опирається на кабінетно�парламентарну систему, в якій функ�
ціонування центрального органу виконавчої влади – Ради
Міністрів – залежить від підтримки, отриманої в парламенті.
Ефективна діяльність уряду вимагає існування стабільної пар�
ламентської більшості, хоча Польща знає приклади діяльності
урядів меньшості протягом значного періоду часу (наприклад,
уряд Є.Бузка в 2000—2001 рр., теперішній уряд Л. Міллера, почи�
наючи від березня 2003 року). Конституційні положення міс�
тять певного роду захисні механізми для забезпечення
стабільного функціонування виконавчої влади, з яких най�
більш важливим є конституційний вотум недовіри. Згідно з ним
послати прем’єр�міністра у відставку (рівнозначно з відстав�
кою цілого уряду) можна лише з одночасним проведенням го�
лосування Сейму щодо кандидатури нового прем’єр�міністра.
На практиці це призводить до того, що опозиція (перш за все в
результаті своєї різнородності) не може набрати достатньо го�
лосів для відставки уряду меньшості.

Відповідно до Конституції найвищими органами вико�
навчої влади є Президент Республіки Польща та Рада Міністрів.
Президент обирається на основі загальних виборів строком на
5 років. Роль Президента Республіки Польщі визначена в статті
126 Конституції, в якій зазначається:

«Стаття 126. 1. Президент Республіки Польща є найви�
щим представником Республіки Польща і гарантом цілісності
державної влади. 2. Президент Республіки слідкує за дотри�
манням Конституції, стоїть на сторожі суверенітету і без�
пеки держави та непорушності і неподільності її території.
3. Президент Республіки виконує свої обов’язки в обсягах і на ос�
нові положень, які визначаються Конституцією і законами».

Фактичні повноваження Президента відносяться перш
за все до двох сфер: закордонна політика та національна без�
пека. В сфері внутрішньої політики всі повноваження зосере�
джені в руках Ради Міністрів і органів виконавчої влади.
Президент відіграє істотну роль при призначенні Ради Мініст�
рів – саме він призначає прем’єр�міністра та всіх міністрів за
поданням прем’єр�міністра. Але Рада Міністрів для того, щоб
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здійснювати свої повноваження, повинна отримати вотум до�
віри більшості парламенту протягом 14 днів з моменту при�
значення Президентом.

У межах своїх повноважень Президент Республіки Поль�
ща на основі та на виконання Конституції і законів видає Акти
Президента. Акти президента скріплюються підписом пре�
м’єр�міністра Польщі.

Акти Президента (які не скріплюються підписом пре�
м’єр�міністра) стосуються:

� Проведення парламентських виборів;
� Припинення строку повноважень Парламенту;
� Подання власних проектів законів на розгляд Сейму;
� Подання до Конституційного Суду;
� Призначення прем’єр�міністра та відставки Ради

Міністрів;
� Призначення суддів, призначення голів Вищого Суду,

Конституційного Суду та Головного Адміністративно�
го суду;

� Призначення частини членів Ради монетарної політи�
ки;

� Подання до Сейму кандидатури на посаду Голови На�
ціонального банку;

� Призначення частини членів Ради з питань радіомов�
лення та телебачення.

Діяльність Ради Міністрів регулюється наступними акта�
ми законодавства:

� Конституція (Розділ VI Рада Міністрів і Урядова
Адмiністрація);

� Закон «Про організацію та процедури діяльності
Ради Міністрів та сфери діяльності міністрів» від
8 серпня 1996 року2;

� Закон «Про сектори урядової адміністрації» від 4
вересня 1997 року3.

Зазначені правові акти визначають механізми формуван�
ня Ради Міністрів, встановлення чисельності міністрів та сфе�
ри їх повноважень (портфелів). Ці питання є предметом рішень
Голови Ради Міністрів, який своїм розпорядженням окреслює
повноваження окремих членів уряду. Такий поділ здійснюється
згідно із процедурами, визначеними в Законі «Про сектори уря�
дової адміністрації».
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Цей Закон визначив 32 сектори діяльності уряду, кожен з
яких повинен підпорядковуватись окремому міністрові. Рішен�
ня про визначення секторів урядової адміністрації приймає
прем’єр�міністр. Закон «Про сектори урядової адміністрації»
також упорядковує взаємозалежність центральних органів та
визначених секторів, а значить, автоматичне підпорядкування
відповідному міністрові. Статтею 5 даного Закону було перед�
бачено існуванн таких секторів:

1. Публічна адміністрація, 17. Праця,

2. Архітектура та будівництво, 18. Сільське господарство,

3. Бюджет, 19. Розвиток села,

4. Публічні фінанси, 20. Регіональний розвиток,

5. Економіка, 21. Сільськогосподарські ринки,

6. Морська економіка, 22. Державне майно,

7. Водна економіка, 23. Юстиція,

8. Фінансові інституції, 24. Вища освіта,

9. Європейська інтеграція, 25. Транспорт,

10. Культура і охорона
національного спадку,

26. Туризм,

11. Фізична культура та спорт, 27. Навколишнє середовище,

12. Зв'язок, 28. Внутрішні справи,

13. Просторова економіка
та житлове господарство,

29. Релігійні конфесії,

14. Наука, 30. Соціальний захист,

15. Національна оборона, 31. Закордонні справи,

16. Освіта і дошкільне виховання 32. Здоров'я.

Названий Закон також регулює питання внутрішньої
структури міністерств, зазначаючи, що поділ міністерства на
структурні одиниці повинен здійснюватись в такий спосіб, аби
секторові урядової адміністрації відповідав один або кілька де�
партаментів.

Описані вище правові механізми приводять до того, що
склад Ради Міністрів може формуватись еластично в залежнос�
ті від потреб та концепції управління урядом, згідно із бажан�
ням прем’єр�міністра та очікуваннями політичної коаліції в
Парламенті. Так, наприклад, уряд прем’єр�міністра Єжего Бузка,
який функціонував від 17 жовтня 1997 до 19 жовтня 2001 року,
засідав в складі 22 осіб, а наприкінці його кабінет нараховував
19 членів. Теперішній уряд прем’єр�міністра Лєшека Міллера,
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створений 19 жовтня 2001 року спочатку нараховував 16 осіб,
сьогодні до його складу входять 17 міністрів, у тому числі 2
міністра без портфеля.

Що стосується проблематики європейської інтеграції, то
варто зазначити поділ ролей між урядом та Президентом Поль�
щі. Оскільки діяльність в сфері виконавчої гілки влади є ви�
ключною прерогативою уряду, то зрозуміло, що в Канцелярії
Президента Польщі не було створено розбудованих структур�
них підрозділів з питань європейської інтеграції. Замість цього
було засноване невелике за розмірами Бюро європейської інте�
грації (яке нараховувало 6 осіб), підпорядковане одному із Дер�
жавних секретарів в Канцелярії Президента Польщі. Функції
Президента в сфері європейської інтеграції були окреслені на�
ступним чином:

• співпраця з різноманітними громадськими організа�
ціями, осередками з метою поширення інформації
про засади європейської інтеграції; побудова пози�
тивного ставлення суспільства та клімату навколо да�
ної проблематики; стимулювання зацікавленості і
громадської активності, пов’язаної з різними аспекта�
ми інтеграції; Президент відігравав значну роль в по�
будові партнерства між європейськими інституціями,
польськими державними структурами та недержав�
ними організаціями;

• підтримка процесу європейської інтеграції в засобах
масової інформації шляхом особистої участі в програ�
мах на телебаченні, радіо чи Інтернеті, а також стиму�
лювання співпраці засобів масової інформації та
державних інституцій в сфері розповсюдження інфор�
мації про європейську інтеграцію;

• стимулювання процесу приєднання Польщі до Євро�
пейського Союзу в міжнародних контактах, а зокрема
у двосторонніх контактах з главами держав ЄС, з Висо�
ким Представником ЄС з зовнішніх відносин, Прези�
дентом США, а також на міжнародних форумах (Давос,
Зальцбург) та на багатосторонніх зустрічах, як, напри�
клад, саміт Веймарського Трикутника (Франція, Німеч�
чина, Польща) чи Вишеградської групи (Чехія, Поль�
ща, Словаччина, Угорщина);

• об’єднання інтелектуальних та мистецьких організацій,
відомих громадських діячів в дорадчі і консультаційні
групи, які отримували можливість впливу на формуван�
ня громадської думки (так звані фокусні групи).
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Роль Президента полягає у розширенні громадської під�
тримки процесу європейської інтеграції у порівнянні з тією,
яку може забезпечити уряд, заангажований в існуючі політичні
спори та сформований на основі партійного договору. Прези�
дент був тією інституцією, яка могла об’єднувати під своїми
«крилами» як політиків з урядового блоку, так і опозиційних по�
літиків, а також – що надзвичайно важливо – осіб, які в повсяк�
денному житті знаходяться далеко від світу політики. Така роль
Президента стала особливо помітна і істотна в останньому пе�
ріоді перед референдумом щодо членства Польщі в Європейсь�
кому Союзі, коли внаслідок незвиклої політичної боротьби між
урядом Лєшека Міллера та парламентською опозицією деякі її
представники почали пов’язувати можливість відхилення при�
єднання до ЄС з шансами на крах уряду і відставку Міллера.

Президент Польщі відігравав роль особи (а також інсти�
туції), яка будувала порозуміння в європейських справах понад
будь�якими політичними, релігійними чи суспільними поділа�
ми. Одночасно Президент уникав причетності до існуючих
конфліктів, які досить часто мали місце в ході законодавчих
процедур, пов’язаних із прийняттям законів та інших правових
регулювань з метою адаптації польської правовової системи до
вимог і стандартів acquis.

Із точки зору європейської інтеграції в існуючому в Польщі
державному ладі потрібно підкреслити кілька характерних рис:

� європейська інтеграція є сектором урядової адмініст�
рації, за який повністю і безпосередньо відповідає Рада
Міністрів;

� сформована модель функціонування уряду, мініс�
терств та інших центральних органів виконавчої вла�
ди повністю відповідає аналогічним інституційним
механізмам в країнах Євросоюзу, що значною мірою
спростило процес адаптації польської адміністрації до
співпраці з державами�членами та Співтовариствами;

� еластичний підхід до створення державних інституцій
дає змогу ефективно вирішувати проблеми, пов’язані з
координацією і реалізацією інтеграційної політики в
залежності від специфіки етапу відносин з Європейсь�
ким Союзом та досягнутого рівня наближення до ви�
мог acquis communitaire4

.
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4
У наступній частині дослідження представлено різноманітністю інституцій�
них механізмів на окремих етапах відносин з Європейським Союзом і причи�
ни їх еволюції.



Çàãàëüí³ ïèòàííÿ êîîðäèíàö³¿ ºâðîïåéñüêî¿
³íòåãðàö³¿

Європейська інтеграція була – і надалі залишається –
стратегічною метою, реалізація якої вимагає здійснення довго�
строкових заходів. Їх термін у певних випадках перевищує де�
сятиліття. Зазвичай ці дії є багатовимірними, та торкаються
багатьох сфер суспільного життя і економіки одночасно. Тому
від самого початку було зрозуміло, що реалізація подібних за�
ходів вимагатиме ефективної системи координації, яка базу�
ється на стабільних правових та організаційних механізмах.
Сутність такої вимоги виникає з факту, що до інтеграційних
процесів повинні бути залучені всі органи публічної влади, а са�
ма координація при цьому має охоплювати всі без виключення
фази політики: програмування, процес прийняття рішень, реа�
лізацію завдань та контроль їх виконання.

Загальні рамки координаційного процесу були обумовле�
ні положеннями Європейської угоди, яка встановила асоціацію
між Польщею та Європейськими Співтовариствами. Європейсь�
ка угода також визначила механізм політичного діалогу між
Польщею та ЄС і окреслила низку завдань, спрямованих на при�
ведення економіки та правової системи у відповідність до вимог
членства. Інституційні рамки асоціації (див. схему 1) визначили
роль окремих державних органів в процесі координації політи�
ки європейської інтеграції.

Ключову роль було відведено Раді Міністрів. Угода пев�
ною мірою також вплинула на еволюцію структури уряду,
оскільки призвела до необхідності формування одного силь�
ного координаційного центру європейської політики. Така по�
треба виникала з того, що органи асоціації є спільними
суб’єктами Польщі та Співтовариств, а згідно із положеннями
Угоди їх рішення зобов’язують одночасно дві сторони. А тому
необхідною умовою забезпечення ефективності їх функціону�
вання було координування позицій представників Польщі.
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Êîîðäèíàö³ÿ ºâðîïåéñüêî¿ ïîë³òèêè â
óðÿäîâèõ ñòðóêòóðàõ: â³ä Óïîâíîâàæåíîãî
Óðÿäó äî Ì³í³ñòðà ç ºâðîïåéñüêèõ ïèòàíü

Оскільки Рада Міністрів відігравала ключову роль в реа�
лізації завдань, пов’язаних з європейською інтеграцією, то
створення та реформування організаційних структур органів
виконавчої влади, відповідальних за ці питання, мають корінне
значення для розуміння історії цього питання в Польщі.

Призначення Уповноваженого уряду
з питань європейської інтеграції й іноземної
допомоги

Стратегічним рішенням було створення органу Уповнова�
женого Уряду з питань європейської інтеграції та іноземної
допомоги. В Польщі існує традиція створення інститутів Упов�
новаженого як осіб, які виконують спеціальні завдання, зазви�
чай, непередбачені в стандартному переліку повноважень Ради
Міністрів чи міністерств, які їй (інституції) підпорядковані. Упов�
новажений Ради Міністрів, зазвичай, має статус Державного
секретаря (або Державного підсекретаря) і обслуговується ви�
діленою для нього структурної одиницею – бюро, що входить до
складу Канцелярії Голови Ради Міністрів. Посаду Уповноважено�
го Уряду з питань європейської інтеграції й іноземної допомоги
було створено згідно із положеннями Постанови Ради Міністрів
№ 11/91 від 26 січня 1991 року. Дана Постанова окреслила діяль�
ність Уповноваженого уряду наступним чином:

1) гармонізація та координація адаптаційних та інтегра�
ційних процесів Польщі з Європейськими Співтовари�
ствами і здійснення контролю над ходом цих процесів;

2) ініціювання, організація роботи та заходів, що мають
на меті формування умов для прискорення інтеграції
Польщі з Європейськими Співтовариствами, особливо
в економічній, правовій та інституційно�організацій�
ній сферах;

3) координація заходів, пов’язаних із пошуком та вико�
ристанням міжнародної допомоги для Польщі.

Реалізація названних цілей мала здійснюватись шляхом
виконання наступних завдань:

1) заходів, що мають на меті інформаційну, концептуаль�
ну та кадрову підготовку до інтеграційних процесів;
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2) опрацювання структурно�організаційної концепції
здійснення інтеграційних та адаптаційних робіт з ура�
хуванням участі в них державних органів, наукових ін�
ституцій, а також зацікавлених груп та середовищ;

3) представлення Раді Міністрів висновків, пропозицій та
проектів відповідних нормативних актів;

4) представлення Раді Міністрів після консультації з від�
повідними міністрами проектів рішень в сфері цільо�
вого призначення коштів міжнародної допомоги та
забезпечення їх реалізації.

Надзвичайно важливим було окреслення взаємних відно�
син між міністром закордонних справ і Уповноваженим Уряду.
Важливість проблеми виникала з того, що Уповноважений був
наділений компетенціями в сфері, яка стосується питань відно�
син Польщі з міжнародним суб’єктом, яким є Співтовариства, а
це в свою чергу було віднесено до сфери повноважень міністра
закордонних справ.

Міністр закордонних справ зберіг за собою виключні по�
вноваження щодо представлення Польщі у відносинах з Євро�
пейськими Співтовариствами, але одночасно названа вище
Постанова Ради Міністів ствердила, що «Уповноважений Уряду
з питань європейської інтеграції і іноземної допомоги бере
участь в здійснюваних та координованих міністром закор�
донних справ переговорах, які стосуються відносин Польщі з
Європейськими Співтовариствами, особливо міжнародних до�
говорів між Польщею та Сіпвтовариствами».

Оскільки процес адаптації значною мірою є проблемою
законодавчих змін, то від самого початку своєї діяльності Упов�
новажений уряду був зобов’язаний створити групу експертів з
правових питань з метою опрацювання програми дій в сфері
наближення польської правової системи до правових вимог
Європейських Співтовариств.

Обслуговування роботи Уповноваженого Уряду забезпе�
чувало Бюро у справах європейської інтеграції та Бюро у спра�
вах іноземної допомоги, які були створені як структурні
одиниці Офісу Ради Міністрів

5
.
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5
Офіс Ради Міністрів був інституцією, яка обслуговувала діяльність Ради Мініс�
трів, прем’єр�міністра, віце�прем’єр�міністрів та всіх дорадчих органів Ради
Міністрів (як�то комітети Ради Міністрів, ради та робочі групи). Окрім того, це
був офіс, вищий статусом по відношенню до всіх територіальних органів дер�
жавної адміністрації. Офіс Ради Міністрів було реорганізовано в Канцелярію
Голови Ради Міністрів внаслідок реформи урядового центру, здійсненої в
1996 році.



Головним завданням Уповноваженого Уряду з питань єв�
ропейської інтеграції та іноземної допомоги протягом першо�
го етапу його діяльності була участь в підготовці Європейської
угоди та створення механізмів її реалізації всередині уряду. 19
грудня 1994 року Уповноважений Уряду створив Міжвідомчу
групу з питань Європейської угоди, до складу якої ввійшли
представники всіх зацікавлених міністерств та центральних
органів. До завдань Міжвідомчої групи було віднесено завдання
планування і координації дій, пов’язаних з реалізацією Євро�
пейської угоди.

Досвід функціонування Міжвідомчої групи був надзви�
чайно важливим на подальших етапах розвитку відносин між
Польщею та Європейським Союзом, оскільки дозволив опра�
цювати оптимальні форми узгодження позицій і координації
дій всередині уряду по відношенню до питань, які знаходяться
на перехресті компетенцій значної кількості державних орга�
нів. Можна сказати, що період діяльності Уповноваженого Уря�
ду і організаційних структур, пов’язаних з ним, становив етап
нагромадження досвіду, що був використаний і розвинутий в
наступних періодах, в момент створення дозрілих та повноцін�
них виконавчих структур, необхідних для координації євро�
пейської політики.

Створення Комітету Європейської інтеграції

Ключовим моментом для створення «зрілого» механізму
координації європейської політики була так звана рефор�
ма адміністративно�економічного центру уряду, здійснена в
1996 році

6
. Реформа була проведена через два роки після скла�

дення офіційного клопотання про приєднання до ЄС і свідчи�
ла про готовність розпочати переговори про вступ. Це
однозначне окреслення стратегічної цілі урядової політики
повинно було знайти своє відображення в його внутрішній
організації в постаті зміцнення механізмів реалізації всіх тих
заходів, які слугували приготуванню Польщі до членства в Єв�
ропейських Співтовариствах.

Два елементи цієї реформи мали безпосереднє відношен�
ня до питань інтеграції:

• Створення Комітету Європейської інтеграції та органу,
який його обслуговує, — Офіс Комітету європейської
інтеграції;
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• Створення в кожному міністерстві, центральному ор�
гані і воєводському офісі окремих підрозділів, відпо�
відальних за питання європейської інтеграції на
основі положень Закону «Про організацію та проце�
дури діяльності Ради Міністрів та сфери діяльності
міністрів».

Як визначено в положеннях статті 1 Закону «Про Комітет
Європейської інтеграції», «/.../ він є головним органом урядової
адміністрації з питань програмування і координації політики в
справах, пов’язаних з інтеграцією Польщі з Європейським Сою�
зом, а також програмування і координування заходів по адапта�
ції Польщі до стандартів ЄС, координації діяльності державної
адміністрації в сфері використання іноземної допомоги».

Створення Комітету Європейської інтеграції було вира�
зом політичної волі уряду для того, щоб питання, пов’язані з пе�
ребудовою польської правової системи, економіки та
суспільства, зробити центральним елементом функціонування
уряду і його порядку денного. Головування Комітету прийняв
прем’єр�міністр, що теж було підтвердженням того, якого пріо�
ритету було надано питанням європейської інтеграції в діяль�
ності уряду. Функціонування Комітету Європейської інтеграції
побудувало сильний політичний фундамент для інтеграційних
процесів, що відбувались у країні.

Серед низки завдань, які положення Закону визначили для
Комітету Європейської інтеграції, потрібно зазначити ті, що ста�
ли надзвичайно важливими для ходу процесу адаптації Польщі до
вимог членства в Європейському Союзі. Без сумніву, до них відне�
сено завдання ініціювання та координування адаптаційних про�
цесів у сфері правових інститутів і перевірка відповідності
нормативних актів з правом ЄС. Від моменту створення Офісу Ко�
мітету європейської інтеграції (ОКЄІ) жодний проект правового
акту, опрацьований органами державної влади, не міг бути роз�
глянутий та затверджений без залученого до нього висновку екс�
пертів ОКЄІ щодо його відповідності з правовою системою
Співтовариств. Відразу після цього Сейм запровадив процедуру,
відповідно до якої кожний нормативно�правовий акт, ініційова�
ний групою депутатів, комісією Сейму або Сенату

7
повинен також

мати висновок про його відповідність з європейським правом до
моменту початку процедури його проходження в парламенті.
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7
Сенат є другою палатою польського парламенту, яка складається з 100 сена�
торів, представників регіонів, які обираються в мажоритарних виборах одно�
часно із виборами до Сейму.



Серед політичних завдань, що виконуються Комітетом
Європейської інтеграції, важливим було те, що даний орган
здійснював керівництво в наступних сферах:

• Координація адаптаційних і інтеграційних процесів
Польщі з ЄС; ініціювання, організація та координація
заходів, які формували ці процеси, особливо в еконо�
мічній та суспільній сферах;

• Співпраця з Європейською Комісією в сфері реалізації
індивідуальної програми інтеграційних вимог;

• Оцінка ходу адаптаційних процесів.
Рішення, що приймались Комітетом Європейської інтег�

рації, мали форму щорічних Національних планів підготовки
до членства в ЄС і щорічних оцінок ходу їх реалізації. Фактично
вони становили базові визначники рішень, які приймав уряд.

Для ефективного ходу процесів адаптації надзвичайно іс�
тотним було забезпечення координації заходів, пов’язаних із
пошуком та використанням міжнародної допомоги.

Створення Офісу Комітету європейської координації
принесло значні зміни в кадровому потенціалі та технічних
можливостях, які працювали на «ідею» європейської інтеграції.
Функціонуючі раніше бюро, які обслуговували роботу Уповно�
важеного уряду з питань європейської інтеграції, ввійшли до
складу ОКЄІ. Але набагато важливішим був факт розвитку орга�
нізаційної структури Офісу Комітету. Два місяці після схвален�
ня Закону «Про Офіс Комітету європейської інтеграції»
прем’єр�міністр своїм розпорядженням схвалив його положен�
ня (2 листопада 1996 р.). На той час Офіс Комітету європейської
інтеграції складався з таких структурних підрозділів:

1) Політичний кабінет Голови
Комітету Європейської інтег�
рації;
2) Секретаріат Офісу Комітету,
3) Департамент гармонізації
права;
4) Департамент з питань уста�
новчих договорів;
5) Економічний Департамент,
6) Департамент координації;
7) Департамент європейських
інституцій та планування;

8) Департамент європейсь�
кої освіти і інформації;
9) Департамент іноземної
допомоги, фондів та про�
грам Співтовариства;
10) Департамент європейсь�
кої документації;
11) Правове бюро;
12) Адміністративно�бюдже�
тне бюро;
13) Бюро кадрів, навчання і
організації.
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Перший раз до структури ОКЄІ було запроваджено зміни
в 1998 році, а потім практично щороку здійснювалась реорга�
нізація цього органу, причиною якої була динаміка розвитку
відносин з Європейським Союзом, з одного боку, а з другого
боку – значними перемінами в країні, спричиненими ходом
інтеграційного процесу і виникненням нових потреб (в таб.1
подано інформацію щодо послідовності організаційних змін
Офісу). Найкращою ілюстрацією характеру цього процесу
змін є створення та діяльність Департаменту перекладів, який
почав своє існування 27 липня 2000 року. В ньому здійснюють�
ся переклади acquis communautaire для потреб робіт, пов’яза�
них з процесом гармонізації польського законодавства,
верифікація перекладів, які мають бути залучені до так званих
адаптаційних законів.

Створення департаменту було викликано розміром про�
блеми – кількістю документів, потрібних до перекладу, та не�
обхідністю забезпечення стандартизації перекладів. Раніше
ОКЄІ займався питаннями перекладів на випадковій основі, а
верифікацією правових актів ЄС, перекладених на польську
мову міністерствами та центральними органами, здійснював
Відділ координації перекладів в Департаменті європейських
відносин. Про об’єм праць, які вимушений виконувати цей де�
партамент, свідчить той факт, що в його базі даних знаходить�
ся понад 50 тис. cторінок перекладених правових актів. Окрім
того, міністерства та центральні органи зібрали разом понад
60 тис. сторінок. До кінця 2001 року було заплановано пере�
клад цілого acquis communautaire і це завдання було успішно
виконано.

Зростання кількості викликів, пов’язаних з ефективною
реалізацією європейської політики, без сумнівів було головною
причиною створення нових структурних підрозділів в ОКЄІ, а
також їх змін. Відбувалось це одночасно з динамічним зростан�
ням кількості працівників в цьому офісі: від 150 осіб в 1997 році
до понад 400 – в 2003 році.

Створення ОКЄІ було необхідним організаційним захо�
дом; без його існування значно б зменшились шанси на ефек�
тивне досягнення цілей, які виникали із положень Європейської
угоди, а як наслідок отримання згоди з боку Співтовариств на по�
чаток переговорів про членство з Польщею. Обсяг роботи, вико�
наної Офісом Комітету, проілюструємо на прикладі деяких
аспектів його діяльності.

2.1. Ïîëüùà – ìåõàí³çìè êîîðäèíàö³¿ ºâðîïåéñüêî¿ ïîë³òèêè 145



ßíóø Ãîíöÿæ146

Т
а

б
л

и
ц

я
1

Е
в

о
л

ю
ц

ія
о

р
га

н
із

а
ц

ій
н

о
ї

ст
р

у
к

ту
р

и
О

ф
іс

у
К

о
м

іт
е

ту
єв

р
о

п
е

й
сь

к
о

ї
ін

те
гр

а
ц

ії

П
о

л
о

ж
ен

н
я

в
ід

2
6

.0
5

.1
9

9
8

П
о

л
о

ж
ен

н
я

в
ід

1
5

.0
6

.1
9

9
9

П
о

л
о

ж
ен

н
я

в
ід

2
8

.0
7

.2
0

0
0

П
о

л
о

ж
ен

н
я

в
ід

1
7

.0
3

.2
0

0
1

П
о

л
о

ж
ен

н
я

в
ід

14
.1

1.
20

01
П

о
л

о
ж

ен
н

я
в

ід
7.

12
.2

00
1

П
о

л
о

ж
ен

н
я

в
ід

2
3

.0
5

.2
0

0
2

1
)

П
о

л
іт

и
ч

н
и

й
к

а
б

ін
е

т
Г

о
л

о
в

и
К

о
м

іт
е

т
у

1
)

П
о

л
іт

и
ч

н
и

й
к

а
б

ін
е

т
Г

о
л

о
в

и
К

о
м

іт
е

т
у

1
)

П
о

л
іт

и
ч

н
и

й
к

а
б

ін
е

т
Г

о
л

о
в

и
К

о
м

іт
е

т
у

1
)

П
о

л
іт

и
ч

н
и

й
к

а
б

ін
е

т
Г

о
л

о
в

и
К

о
м

іт
е

т
у

1
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
ін

т
е

гр
а

ц
ій

н
о

ї
п

о
л

іт
и

к
и

1
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
ін

т
е

гр
а

ц
ій

н
о

ї
п

о
л

іт
и

к
и

1
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
ін

т
е

гр
а

ц
ій

н
о

ї
п

о
л

іт
и

к
и

2
)

С
е

к
р

е
т

а
р

іа
т

О
ф

іс
у

К
о

м
іт

е
т

у
2

)
С

е
к

р
е

т
а

р
іа

т
О

ф
іс

у
К

о
м

іт
е

т
у

2
)

С
е

к
р

е
т

а
р

іа
т

О
ф

іс
у

К
о

м
іт

е
т

у
2

)
С

е
к

р
е

т
а

р
іа

т
О

ф
іс

у
К

о
м

іт
е

т
у

2
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
є

в
р

о
п

е
й

с
ь

к
о

го
п

р
а

в
а

2
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
є

в
р

о
п

е
й

с
ь

к
о

го
п

р
а

в
а

2
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
є

в
р

о
п

е
й

с
ь

к
о

го
п

р
а

в
а

3
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
га

р
м

о
н

із
а

ц
ії

п
р

а
в

а
і

п
и

т
а

н
ь

у
с

т
а

н
о

в
ч

и
х

д
о

го
в

о
р

ів

3
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
га

р
м

о
н

із
а

ц
ії

п
р

а
в

а

3
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
га

р
м

о
н

із
а

ц
ії

п
р

а
в

а

3
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
га

р
м

о
н

із
а

ц
ії

п
р

а
в

а

3
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
е

к
о

н
о

м
іч

н
о

го
т

а
с

о
ц

іа
л

ь
н

о
го

а
н

а
л

із
у

3
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
е

к
о

н
о

м
іч

н
о

го
т

а
с

о
ц

іа
л

ь
н

о
го

а
н

а
л

із
у

3
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
е

к
о

н
о

м
іч

н
о

го
т

а
с

о
ц

іа
л

ь
н

о
го

а
н

а
л

із
у

4
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
ін

т
е

гр
а

ц
ій

н
о

ї
п

о
л

іт
и

к
и

4
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
ін

т
е

гр
а

ц
ій

н
о

ї
п

о
л

іт
и

к
и

4
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
є

в
р

о
п

е
й

с
ь

к
о

го
за

к
о

н
о

т
в

о
р

е
н

н
я

4
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
є

в
р

о
п

е
й

с
ь

к
о

го
за

к
о

н
о

т
в

о
р

е
н

н
я

4
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
ін

о
зе

м
н

о
ї

д
о

п
о

м
о

ги

4
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
к

о
о

р
д

и
н

а
ц

ії
і

м
о

н
іт

о
р

и
гн

у
ін

о
зе

м
н

о
ї

д
о

п
о

м
о

ги

4
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
к

о
о

р
д

и
н

а
ц

ії
і

м
о

н
іт

о
р

и
н

гу
ін

о
зе

м
н

о
ї

д
о

п
о

м
о

ги

5
)Д

е
п

а
р

т
а

м
е

н
т

м
іж

н
а

р
о

д
н

и
х

в
ід

н
о

с
и

н

5
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
а

н
а

л
із

у
є

в
р

о
п

е
й

с
ь

к
и

х
в

ід
н

о
с

и
н

5
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
є

в
р

о
п

е
й

с
ь

к
о

ї
д

о
к

у
м

е
н

т
а

ц
ії

5
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
є

в
р

о
п

е
й

с
ь

к
о

ї
д

о
к

у
м

е
н

т
а

ц
ії

5
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
зв

'я
зк

ів
з

гр
о

м
а

д
с

ь
к

іс
т

ю
т

а
є

в
р

о
п

е
й

с
ь

к
о

ї
д

о
к

у
м

е
н

т
а

ц
ії

5
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
зв

'я
зк

ів
з

гр
о

м
а

д
с

ь
к

іс
т

ю
та

є
в

р
о

п
е

й
с

ь
к

о
ї

д
о

к
у

м
е

н
т

а
ц

ії

5
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
зв

'я
зк

ів
із

гр
о

м
а

д
с

ь
к

іс
т

ю
т

а
є

в
р

о
п

е
й

с
ь

к
о

ї
д

о
к

у
м

е
н

т
а

ц
ії

6
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
є

в
р

о
п

е
й

с
ь

к
о

ї
о

с
в

іт
и

6
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
ін

ф
о

р
м

а
ц

ії
т

а
є

в
р

о
п

е
й

с
ь

к
о

ї
о

с
в

іт
и

6
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
п

е
р

е
к

л
а

д
ів

6
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
п

е
р

е
к

л
а

д
ів

6
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
п

е
р

е
к

л
а

д
ів

і
д

о
к

у
м

е
н

т
а

ц
ії

6
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
п

е
р

е
к

л
а

д
ів

6
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
п

е
р

е
к

л
а

д
ів



2.1. Ïîëüùà – ìåõàí³çìè êîîðäèíàö³¿ ºâðîïåéñüêî¿ ïîë³òèêè 147

П
р

о
д

о
в

ж
е

н
н

я
т

а
б

л
.1

П
о

л
о

ж
ен

н
я

в
ід

2
6

.0
5

.1
9

9
8

П
о

л
о

ж
ен

н
я

в
ід

1
5

.0
6

.1
9

9
9

П
о

л
о

ж
ен

н
я

в
ід

2
8

.0
7

.2
0

0
0

П
о

л
о

ж
ен

н
я

в
ід

1
7

.0
3

.2
0

0
1

П
о

л
о

ж
ен

н
я

в
ід

14
.1

1.
20

01
П

о
л

о
ж

ен
н

я
в

ід
7.

12
.2

00
1

П
о

л
о

ж
ен

н
я

в
ід

2
3

.0
5

.2
0

0
2

7
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
ін

о
зе

м
н

о
ї

д
о

п
о

м
о

ги
,

ф
о

н
д

ів
т

а
п

р
о

гр
а

м
С

п
ів

т
о

в
а

р
и

с
т

в
а

7
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
к

о
о

р
д

и
н

а
ц

ії
і

м
о

н
іт

о
р

и
н

гу
ін

о
зе

м
н

о
ї

д
о

п
о

м
о

ги

7
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
ін

т
е

гр
а

ц
ій

н
о

ї
п

о
л

іт
и

к
и

7
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
ін

т
е

гр
а

ц
ій

н
о

ї
п

о
л

іт
и

к
и

7
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
є

в
р

о
п

е
й

с
ь

к
и

х
с

п
р

а
в

7
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
є

в
р

о
п

е
й

с
ь

к
о

ї
д

о
к

у
м

е
н

т
а

ц
ії

7
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
є

в
р

о
п

е
й

с
ь

к
о

ї
д

о
к

у
м

е
н

т
а

ц
ії

8
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
є

в
р

о
п

е
й

с
ь

к
о

ї
д

о
к

у
м

е
н

т
а

ц
ії

8
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
п

р
о

гр
а

м
ін

с
т

и
т

у
ц

ій
н

о
го

р
о

зв
и

т
к

у

8
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
а

н
а

л
із

у
є

в
р

о
п

е
й

с
ь

к
и

х
в

ід
н

о
с

и
н

8
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
а

н
а

л
із

у
є

в
р

о
п

е
й

с
ь

к
и

х
в

ід
н

о
с

и
н

8
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
є

в
р

о
п

е
й

с
ь

к
о

ї
о

с
в

іт
и

8
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
є

в
р

о
п

е
й

с
ь

к
и

х
с

п
р

а
в

8
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
є

в
р

о
п

е
й

с
ь

к
о

ї
о

с
в

іт
и

9
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
з

п
и

т
а

н
ь

п
е

р
е

го
в

о
р

ів
п

р
о

п
р

и
є

д
н

а
н

н
я

9
)

Д
е

п
а

р
та

м
е

н
т

з
о

б
с

л
уг

о
в

ув
а

н
н

я
п

е
р

е
го

в
о

р
ів

п
р

о
п

р
и

є
д

н
а

н
н

я

9
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
ін

ф
о

р
м

а
ц

ії
т

а
є

в
р

о
п

е
й

с
ь

к
о

ї
о

с
в

іт
и

9
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
н

а
в

ч
а

н
н

я
п

р
а

ц
ів

н
и

к
ів

п
у

б
л

іч
н

о
ї

а
д

м
ін

іс
т

р
а

ц
ії

т
а

є
в

р
о

п
е

й
с

ь
к

и
х

с
т

у
д

ій

9
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
о

б
с

л
у

го
в

у
в

а
н

н
я

К
о

м
іт

е
т

у
Є

в
р

о
п

е
й

с
ь

к
о

ї
ін

т
е

гр
а

ц
ії

9
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
є

в
р

о
п

е
й

с
ь

к
о

ї
о

с
в

іт
и

9
)

Д
е

п
а

р
т

а
м

е
н

т
о

б
с

л
у

го
в

у
в

а
н

н
я

К
о

м
іт

е
т

у
Є

в
р

о
п

е
й

с
ь

к
о

ї
ін

т
е

гр
а

ц
ії

1
0

)
Д

е
п

а
р

та
м

е
н

т
ін

ф
о

р
м

а
ц

ії
т

а
зв

'я
зк

ів
з

гр
о

м
а

д
с

ь
к

іс
т

ю

1
0

)
Б

ю
р

о
Г

е
н

е
р

а
л

ь
н

о
го

д
и

р
е

к
т

о
р

а

1
0

)
Д

еп
ар

та
м

ен
т

к
о

о
р

д
и

н
а

ц
ії

і
м

о
н

іт
о

р
и

н
гу

ін
о

зе
м

н
о

ї
д

о
п

о
м

о
ги

1
0

)
Д

е
п

а
р

та
м

е
н

т
к

о
о

р
д

и
н

а
ц

ії
і

м
о

н
іт

о
р

и
н

гу
ін

о
зе

м
н

о
ї

д
о

п
о

м
о

ги

1
0

)
Б

ю
р

о
к

а
д

р
ів

1
0

)
Д

е
п

а
р

та
м

е
н

т
о

б
с

л
у

го
в

у
в

а
н

н
я

К
о

м
іт

е
т

у
Є

в
р

о
п

е
й

с
ь

к
о

ї
ін

т
е

гр
а

ц
ії

1
0

)
Б

ю
р

о
С

е
к

р
е

т
а

р
я

К
о

м
іт

е
т

у
Є

в
р

о
п

е
й

с
ь

к
о

ї
ін

т
е

гр
а

ц
ії

1
1

)
Д

е
п

а
р

т
а

(
м

е
н

т
а

н
а

л
із

у
т

а
п

л
а

н
у

в
а

н
н

я

1
1

)
А

д
м

ін
іс

т
р

а
(

т
и

в
н

о
(ф

ін
а

н
(

с
о

в
е

б
ю

р
о

1
1

)
Д

еп
ар

та
м

ен
т

п
р

о
гр

а
м

ін
с

т
и

т
у

ц
ій

н
о

го
р

о
зв

и
т

к
у

1
1

)
Д

е
п

а
р

т
а

(
м

е
н

т
п

р
о

гр
а

м
ін

с
т

и
т

у
ц

ій
н

о
го

р
о

зв
и

т
к

у

1
1

)
Б

ю
р

о
ф

ін
а

н
с

ів
т

а
т

е
х

н
іч

н
о

го
о

б
с

л
у

го
в

у
в

а
н

н
я

1
1

)
Б

ю
р

о
к

а
д

р
ів

1
1

)
Б

ю
р

о
к

а
д

р
ів



ßíóø Ãîíöÿæ148

П
р

о
д

о
в

ж
е

н
н

я
т

а
б

л
.1

П
о

л
о

ж
ен

н
я

в
ід

2
6

.0
5

.1
9

9
8

П
о

л
о

ж
ен

н
я

в
ід

1
5

.0
6

.1
9

9
9

П
о

л
о

ж
ен

н
я

в
ід

2
8

.0
7

.2
0

0
0

П
о

л
о

ж
ен

н
я

в
ід

1
7

.0
3

.2
0

0
1

П
о

л
о

ж
ен

н
я

в
ід

14
.1

1.
20

01
П

о
л

о
ж

ен
н

я
в

ід
7.

12
.2

00
1

П
о

л
о

ж
ен

н
я

в
ід

2
3

.0
5

.2
0

0
2

1
2

)
Б

ю
р

о
Г

е
н

е
р

а
л

ь
н

о
го

д
и

р
е

к
т

о
р

а
О

ф
іс

у

1
2

)
Д

е
п

а
р

т
а

(
м

е
н

т
з

о
б

с
л

у
го

в
у

(
в

а
н

н
я

п
е

р
е

го
(

в
о

р
ів

п
р

о
п

р
и

є
д

н
а

н
н

я

1
2

)
Д

е
п

а
р

т
а

(
м

е
н

т
з

о
б

с
л

у
го

(
в

у
в

а
н

н
я

п
е

р
е

го
в

о
р

ів
п

р
о

п
р

и
є

д
н

а
н

н
я

1
2

)
Г

р
у

п
а

п
р

е
с

(с
е

к
р

е
т

а
р

я
1

2
)

Б
ю

р
о

ф
ін

а
н

с
ів

т
а

т
е

х
н

іч
н

о
го

о
б

с
л

у
го

в
у

в
а

н
н

я

1
2

)
Б

ю
р

о
ф

ін
а

н
с

ів
т

а
т

е
х

н
іч

н
о

го
о

б
с

л
у

го
в

у
в

а
н

н
я

1
3

)
П

р
е

с
(с

л
уж

б
а

1
3

)
Б

ю
р

о
Г

е
н

е
р

а
л

ь
н

о
го

д
и

р
е

к
т

о
р

а

1
3

)
Д

е
п

а
р

т
а

(
м

е
н

т
є

в
р

о
(

п
е

й
с

ь
к

о
ї

ін
ф

о
р

м
а

ц
ії

1
3

)
Г

р
у

п
а

ф
ін

а
н

с
о

в
о

го
к

о
н

т
р

о
л

ю
т

а
в

н
у

т
р

іш
н

ь
о

го
а

у
д

и
т

у

1
3

)
Б

ю
р

о
п

р
е

с
(с

е
к

р
е

т
а

р
я

1
3

)
Б

ю
р

о
п

р
е

с
(с

е
к

р
е

т
а

р
я

1
4

)
А

д
м

ін
іс

т
р

а
(

т
и

в
н

о
(ф

ін
а

н
(

с
о

в
е

б
ю

р
о

1
4

А
д

м
ін

іс
т

р
а

(
т

и
в

н
о

(ф
ін

а
н

(
с

о
в

е
б

ю
р

о

1
4

)
Д

е
п

а
р

т
а

(
м

е
н

т
зв

'я
зк

ів
з

гр
о

м
а

д
с

ь
к

іс
т

ю

1
4

)
Г

р
у

п
а

ф
ін

а
н

с
о

в
о

го
к

о
н

т
р

о
л

ю
т

а
в

н
у

т
р

іш
н

ь
о

го
а

у
д

и
т

у

1
4

)
Г

р
у

п
а

ф
ін

а
н

с
о

в
о

го
к

о
н

т
р

о
л

ю
т

а
в

н
у

т
р

іш
н

ь
о

го
а

у
д

и
т

у

1
5

)
Б

ю
р

о
к

а
д

р
ів

,
н

а
в

ч
а

н
н

я
т

а
о

р
га

н
із

а
ц

ії

1
5

)
А

д
м

ін
іс

т
р

а
(

т
и

в
н

о
(ф

ін
а

н
(

с
о

в
е

б
ю

р
о

1
6

)
Б

ю
р

о
к

а
д

р
ів



Аналіз правових актів

Аналіз відповідності проектів правових актів європейсь�
кому праву є однією з найважливіших функцій Офісу Комітету
Європейської інтеграції. Від 1 листопада 1997 року до 3 травня
2001 року було видано 5780 висновків щодо відповідності про�
ектів правових актів з правом Європейського Союзу, серед яких
4253 позитивних висновки, 26 – негативних, до 155 актів було
висунуто застереження, а 1111 проектів не вимагало висновку.
В той самий період було проаналізовано понад 1500 норматив�
них актів, в тому числі 1073 проектів законів. 952 законопроек�
ти були визнані за такі, які відповідають нормам європейського
права, 121 – було встановлено відхилення від норм; негативний
висновок було представлено до 261 інших нормативних актів.

Звіти і експертизи

У рамках реалізації своїх завдань ОКЄІ опрацьовував звіти,
готував аналізи і інформаційні матеріали, які мали на меті оціни�
ти успіхи в ході адаптаційних процесів та представлення стану
цих праць на розгляд Комітету Європейської інтеграції, Раді
Міністрів, Сейму і Сенату та Європейській Комісії. З 1997 року до
2003 року було опрацьовано наступні документи:

• Звіти з виконання Національної Програми підготовки
Польщі до членства в ЄС (НППЧ) (мали за мету оцінку
реалізації завдань, покладених та окремі міністерства,
виявлення можливих запізнень та представлення ре�
комендацій щодо їх уникнення).

• Інформації до Звіту Європейської Комісії про прогрес
Польщі на шляху до членства в Європейському Союзі.
Комісія використовувала цю інформацію при опрацю�
ванні своїх власних періодичних звітів.

• Підготовлено також низку досліджень, що визначали
ступінь необхідних змін в польській правовій системі,
які випливають з перегляду (скринінгу) польського
права під кутом його відповідності з правом Співто�
вариств та повинні бути враховані в Національній
Програмі підготовки Польщі до членства в ЄС. Такого
роду аналіз було виконано в 23 переговорних напрям�
ках із зазначенням, які польські правові акти мають
бути змінені для того, щоб наступило їх повне набли�
ження до актів Співтовариства. Згадані дослідження
надсилались до заінтересованих міністерств з метою
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спрощення роботи в напрямі адаптації по окремих пе�
реговорних напрямках.

На замовлення Офісу Комітету європейської інтеграції
було проведено багато експертиз, які стосувались окремих ас�
пектів здійснюваних адаптаційних заходів. Найважливішими з
них були:

• Здобутки та витрати, пов’язані з набуттям членст�
ва Польщі в Європейському Союзі (в обраних секто�
рах), аналіз проведений Інститутом кон’юнктур та цін
міжнародної торгівлі.

• Це дослідження було використано в роботі міжвідом�
чої групи, створеної Комітетом Європейської інтегра�
ції; її завданням була реалізація Постанови Сейму про
приготування Польщі до членства в Євросоюзі. В липні
2000 року уряд схвалив звіт про здобутки та витрати,
пов’язані з інтеграцією до Європейського Союзу.

• Розмір публічного сектору в Польщі, виконаний Інсти�
тутом досліджень ринкової економіки.

• Оцінка ступеня реалізації Європейської угоди, викона�
на Інститутом кон’юнктур та цін міжнародної торгівлі.

• Процес та наслідки адаптації Польщі до міжнарод�
ної економічної політики Європейського Союзу, ви�
конаний Інститутом кон’юнктур та цін міжнародної
торгівлі.

• Аналіз досвіду країн Європейського Союзу в сфері дер�
жавної допомоги. Рекомендації для Польщі виконані
Інститутом кон’юнктур та цін міжнародної торгівлі.

• Наслідки прийняття Польщею спільної митної став�
ки Європейського Союзу, виконаний Інститутом кон’ю�
нктур та цін міжнародної торгівлі.

• Наслідки переходу до другого перехідного етапу, ви�
значеного в ст. 6 Європейської угоди. Повноваження
Ради Асоціації, пов’язані із переходом до другого етапу
перехідного періоду та механізм прийняття нею
рішень з даного питання, виконаний Європейським
Центром Варшавського університету.

• Обмеження обертів нерухомістю в Польщі в контекс�
ті переговорів з Європейським Союзом, виконане Єв�
ропейським Центром Варшавського університету.

• В рамках серії «Документація про приєднання. Розши�
рення Європейського Союзу на схід» опрацювання Під�
готовка Польщі до членства в Європейському Союзі,
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виконане Європейським Центром Варшавського
університету.

Протягом останніх двох років Офіс Комітету європейсь�
кої інтеграції концентрував свою увагу на самому процесі ве�
дення переговорів із Співтовариствами і звіти в основному
стосувались цієї проблематики:

• Членство Польщі в Європейському Союзі: на яких заса�
дах?, виконаний Групою з моніторингу переговорних
зобов’язань, Бюро Секретаря Комітету Європейської
інтеграції в Офісі Комітету європейської інтеграції.

• Баланс здобутків та витрат вступу Польщі до Європей�
ського Союзу. Презентація результатів праць польських
дослідницьких центрів, опрацьований Центром еконо�
мічно�суспільного аналізу, Інститутом досліджень ринко�
вої економіки, Інститутом кон’юнктур і цін міжнародної
торгівлі, Незалежного центру аналітичних досліджень, Ін�
ституту праці і соціальних справ, Економічною Акаде�
мією в Кракові, Економічною Академією у Вроцлаві,
Академією сільського господарства в Познані, Централь�
ним інститутом безпеки праці, Гданським університетом,
Інститутом сільського господарства і тваринництва, Го�
ловною Академією сільського господарства.

• Звіт щодо інституційних пристосувань Польщі до ви�
мог членства в Європейському Союзі, прийнятий Ко�
мітетом Європейської інтеграції 10 квітня 2002.

• Звіт щодо результатів переговорів про членство
Польщі в Європейському Союзі, опрацьований ОКЄІ в
грудні 2002 року, прийнятий Радою Міністрів 17 груд�
ня 2002 року.

• Аналіз змін в польському законодавстві в зв’язку із при�
єднанням Польщі до Європейського Союзу – наслідки
для споживачів і підприємців, опрацювання підготовлене
в Департаменті інтеграційної політики та Департамен�
ті європейського права Офісу Комітету європейської
інтеграції в 2003 році.

Європейська документація, видавнича діяльність
та розповсюдження  інформації про європейську
інтеграцію

ОКЄІ забезпечує функціонування Депозитної бібліотеки
Європейських Співтовариств, яка була створена ще в Бюро
Уповноваженого уряду з питань європейської інтеграції й іно�
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земної допомоги в колишньому Офісі Ради Міністрів. Від 27 лип�
ня 2000 року бібліотека є частиною Департаменту європейської
документації Офісу Комітету європейської інтеграції. У ній зна�
ходяться офіційні публікації Європейського Союзу англійською
мовою: Офіційний Вісник Європейських Співтовариств (серії: L
� Законодавство, C – Інформація та нотатки, S – Доповнення), пу�
блікації статистичного офісу Євростату (EUROSTATU), інформація
про засідання Європейського Парламенту, рішення Суду Євро�
пейських Співтовариств, документи законодавчого процесу, ін�
форматори та путівники про роботу Європейської Комісії та
тематичні публікації про Європейський Союз.

Від 1993 року Департамент європейської документації
здійснює видавничу діяльність. Протягом 1997 – 2003 років
тривало видавництво перідичного видання – Монітор євро�
пейської інтеграції. До сьогоднішнього моменту було опубліко�
вано 62 номери Монітору та 10 спеціальних видань (які містять,
з�поміж іншого, переклад таких документів, як «Програма
2000», періодичні Звіти Європейської Комісії).

Одночасно інші департаменти ОКЄІ систематично пуб�
лікували свої дослідження та матеріали. Повний перелік видань
можна представити наступним чином:

• Монітор європейської інтеграції – охоплює огляд по�
дій зі сфери інтеграції Польщі з Європейським Союзом, а
також матеріали, які стосуються аспектів розвитку Євро�
союзу та його законодавства, відносин Польщі з Європей�
ським Союзом, а також велику кількість першоджерел,
коментарів до них і т.п. Видається з 1995 року.

• Аналітичний бюлетень Офісу Комітету європейсь�
кої інтеграції – включає аналітичні матеріали та експер�
тизи, які охоплюють зокрема проблематику внутрішніх
реформ ЄС в контексті обґрунтування процесу приєднання
та майбутнього членства, переговорів про приєднання та
адаптаційної діяльності інших держав – кандидатів та пози�
цій країн – членів у справах розширення та внутрішніх ре�
форм Євросоюзу. Видається з 1999 року.

• Серія Європейська бібліотека – представляє широ�
кий спектр матеріалів з питань приєднання Польщі до
структур Європейського Союзу. Видається з 1992 року.

Приклади публікацій з даної серії:

№ 1. Звіт Польща – Європейські Співтовариства: перспектива
2000 / Офіс Ради Міністрів, Бюро у справах європейської інтег�
рації і іноземної допомоги; ред. Адам Б. Чижевскі, Вітольд М. Ор�
ловські. – Варшава: ОРМ, 1993.
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№ 2. Біла Книга: початковий звіт Польща – Європейські Спів�
товариства: економічні аспекти / Офіс Ради Міністрів, Бюро у
справах європейської інтеграції й іноземної допомоги; ред.
Вітольд М. Орловскі. – Варшава: ОРМ, 1993.

№ 3. Каталог європейських норм та порадників ISO/IEC щодо
систем якості. Частина I, Тексти норм серії: EN 45 000, EN 29
000, ISO 10011. Частина II, Порадники ISO/IEC / Офіс Ради Мініс�
трів, Бюро у справах європейської інтеграції та міжнародної
допомоги; Комітет нормалізації, мір та якості Польщі,
Центральне Бюро якості виробів; Войтек Енриковський [та ін�
ші]. – Варшава: Офіс Ради Міністрів, 1993.

№ 4. Європейські клуби / Офіс Ради Міністрів, Бюро у справах єв�
ропейської інтеграції і міжнародної допомоги; Фундація «Спіль�
на Європа», Фундація співпраці, Програма суспільний діалог
НДО; опрац. ред. Івона Ходира. – Варшава, 1994.

№ 11. Інституції культури і засоби масової інформації в Польщі
та розв’язання, прийняті в Європейському Союзі та його дер�
жавах�членах: правові та економічні аспекти / Комітет Євро�
пейської інтеграції; опрац. Іоанна Вудке. – Варшава: КЄІ, 1996.

№ 17. Оцінка рівня реалізації Європейської Угоди, яка встанов�
лює асоціацію між Польщею та Європейськими Співтоварист�
вами і їх країнами�членами / Інститут кон’юнктур та цін
міжнародної торгівлі; наук. ред. Ельжбета Кавецька�Вижиков�
ська. – Варшава: ОКЄІ, 1998.

№ 24. Недієздатні особи – повноправні громадяни Європи /
Офіс Комітету європейської інтеграції – Варшава 2002.

№ 25. Аудіовізуальна політика Європейського Союзу – Польща.
Вибрані проблеми. Правові аспекти / Офіс Комітету європей�
ської інтеграції – Варшава 2002.

• Серія Право ЄС – щодня – включає інформацію про за�
проваджені зміни у польському законодавстві, які мали
місце в рамках процесу адаптації до членства в Європей�
ському Союзі. Адресатом цього видання є підприємці та
інші суб’єкти економічної діяльності, які виявляють інте�
рес до проблематики європейської інтеграції.

Приклади публікацій з даної серії:

Гармонізація польського законодавства в межах норм, які регу�
люють діяльність органів територіального самоврядування;

Способи імплементації директив, які грунтуються на Новому
підході та Глобальному підході – порадник;

Аналіз правових наслідків регулювань, запроваджених за допо�
могою адаптаційного законодавства для самоврядування
гміни, повіту і воєводства;
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Економічне самоврядування як партнер фірм у процесі вступу
до Європейського Союзу;

Реалізація Закону «Про години праці водіїв».

• Тематичні глосарії – слугують розповсюдженню узго�
дженої термінології, є посібником для юристів, працівни�
ків урядової адміністрації на центральному та місцевому
рівнях, які займаються питаннями європейської інтегра�
ції, або ж для перекладачів, які займаються перекладом за�
конодавства Європейського Союзу на польську мову.

Приклади вибраних глосаріїв:

Глосарій термінів митного права Співтовариства, анг!
лійсько!французько!німецько!польський Варшава: ОКЄІ,
1998;

Глосарій термінів Договору про Європейський Союз, анг�
лійсько�французько�німецько�польський, Варшава: ОКЄІ, 1998;

Глосарій термінів внутрішнього ринку, англійсько!поль!
ський, Варшава: ОКЄІ, 1998;

Глосарій: Регіональна політика, англійсько!французь!
ко!німецько!польський Варшава: ОКЄІ, 2001.

• Серія Гармонізація права – дев’ять публікацій, кожна з
яких стосується окремої галузі польського права, приве�
деного у відповідність до законодавства Євросоюзу.

Приклади публікацій з даної серії:

№ 1. Державна допомога для підприємств в Європейському Со�
юзі та Польщі / Офіс Комітету європейської інтеграції; наук.
.ред. Анна Форнальчик. – Варшава: ОКЄІ, 1998. № 2. Аудіовізуаль�
ні послуги (Вибрані питання Спільного ринку):аналіз відповід�
ності польського законодавства з директивами Європейського
Союзу в сфері аудіовізуальних послуг / Офіс Комітету європей�
ської інтеграції; наук. ред. Євгеніуш Піонтек. – Варшава: ОКЄІ,
1998.

№ 3. Авторське право / Офіс Комітету європейської інтеграції;
Януш Барта, Ришард Маркєвіч. – Варшава: ОКЄІ, 1998. – ISBN
83�909931�7�1.

№ 4. Захист споживачів. Частина I. Аналітичне опрацювання /
Офіс Комітету європейської інтеграції; ред. і координація
Ельжбета Трапле, Міхал дю Вол. – Варшава: ОКЄІ, 1998. – ISBN
83�909931�6�3.

№ 8. Право промислової власності: патентне право, право
товарних знаків, захист промислових зразків. Частина I. Ана�
літичне опрацювання / Офіс Комітету європейської інтегра�
ції; наук. ред.  Януш Швайя. – Варшава: ОКЄІ, 1998.
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№ 9. Трудове право. Частина I. Аналітичне опрацювання / Офіс
Комітету європейської інтеграції; наук. ред. Марія Мафей�Ти�
ровіч. – Варшава: ОКЄІ, 1998.

• Бюлетень Адаптація польського права до права ЄС –
представляє оцінку окремих законів, спрямованих на гар�
монізацію польського права з законодавством Європей�
ського Союзу.

• Визвання членства – дискусія – видання ставить за ме�
ту розширення кількості учасників дискусії в різних пи�
таннях європейської інтеграції.

Видано з�поміж інших наступні книги:

Вальдемар Губа (Фундація програм допомоги для фермерства у
Варшаві); Войтек Піскож (Постійне представництво Польщі в
Європейському Союзі в Брюсселі). Наслідки реформ Спільної
політики сільського господасртва Європейського Союзу для
Польщі. Варшава: ОКЄІ, 2002;

Алан Маєв. Розширення Європейського Союзу: Аналіз переговорів
про приєднання з країнами�кандидатами з Центральної та
Східної Європи. Варшава: ОКЄІ, 2002;

Купівля нерухомості іноземцями – правові та організаційні ас�
пекти. Варшава: ОКЄІ, 2002;

Лізбонська Стратегія – дорога до успіху об’єднаної Європи. Ва�
ршава: ОКЄІ, 2002.

• Публікації Центру Європейської інформації – серія
посібників, які були підготовлені в рамках Програми інф�
ормування громадськості. Вони охоплюють основні пи�
тання європейської проблематики.

Прикладом є Біблотека підприємця, в якій опубліковано наступ�
ні порадники:

Чотири свободи, або Як функціонує Спільний ринок Євро�
пейського Союзу.

Євро або Нова валюта старого континенту.

Міжнародні фінансові інституції та економічні організації .

Публічні замовлення в праві Європейських Співтовариств.

Правова дорога до Європейського Союзу або гармонізація
польського права.

Трудове право Європейського Союзу або Що чекає працедавців.

Податкова система в Європейскому Союзі або Які існують
податки.

Загальна безпека продуктів та відповідальність за неякісний
продукт.
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Отримання європейського сертифікату – умова експорту
промислових виробів до Європейського Союзу.

Можливості пошуку партнера на спільному ринку – порадник
для підприємця.

Державна допомога підприємствам в рамках Європейського
Союзу.

Інституції та програми підтримки, які надають допомогу
малим і середнім підприємствам – частина I, частина II.

Банкова система в Європейському Союзі.

Відкриття підприємств в Польщі і Європейському Союзі або
Свобода здійснення економічної діяльності .

• Інформаційні брошури – стисла інформація про
важливі питання в контексті майбутнього членства
Польщі в Європейському Союзі.

Приклади інформаційних брошур, опублікованих Центром
Європейскої інтеграції:

Агротуризм – нові можливості для села.

Що зміниться в сфері прикордонної торгівлі після інтеграції з ЄС?

Що таке Шенгенська Угода?

Що Європейський Союз робить для непрацездатних осіб?

Чого може сподіватись садівник після інтеграції до ЄС?

Пенсіонери, пенсії та соціальне забезпечення в Євросоюзі

Де шукати інформацію про Європейський Союз?

Як ЄС пітримує найбідніші регіони?

Громадянство ЄС.

Працевлаштування польських громадян в країнах ЄС.

Освітня політика та освітні програми Європейського Союзу.

Політика Європейського Союзу по відношенню малих та се�
редніх пдприємств.

Допомога для фермерів. Продукційні групи. Екологічне сільське
господарство.

Робота для поляків в інституціях Європейського Союзу.

Рівність жінок та чоловіків в законодавстві ЄС.

Роль самоврядування і регіонів в Європейському Союзі.

SOCRATES – Програма Європейського Співтовариства в сфері
освіти.

Єропейські Студії в Польщі.

Признавання дипломів та професійних кваліфікацій в країнах
Європейського Союзу.
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Худоба. Чого може сподіватись польський виробник після
приєднання до ЄС?

Поліційна та судова співпраця в карних справах в ЄС.

Вдкриття підприємства в Європейському Союзі.

Офіс Комітету європейської інтеграції створив Центр єв�
ропейської інтеграції, який функціонує від 1997 року. Його за�
вданням була реалізація розпочатої в той час інформаційної
кампанії про інтеграцію Польщі до Європейського Союзу, яка
фінансувалась з коштів програми PHARE – SIERRA.

Головним завданням Центру європейської інтеграції є
інформування з таких тем, як Євросоюз, процеси європейської
інтеграції, передбачені здобутки та витрати від приєднання, а
також багато інших аспектів, пов’язаних з інтеграцією до ЄС.
Робота Центру була спрямована в основному на пересічних
громадян, підприємців, інституції, недержавні організації та
школи, які мали змогу одержати інформацію з таких питань:

1) історія європейської інтеграції;
2) функціонування інтитуцій Співтовариств;
3) хід проведення переговорів Польщі з ЄС;
4) програм допомоги ЄС та спільних політик: спільної

політики сільського господарства, регіональної політики,
спільної зовнішньої політики і політики безпеки, спільної тор�
говельної політики.

Зазначена інформації надається безпосередньо в примi�
щенні Центру європейської інтеграції, за допомогою телефону,
факсу та електронної пошти, а також шляхом розповсюдження
безкоштовних публікацій, текстів нормативних актів Співтова�
риства та перекладів на польську мову правових актів Співтова�
риства в електронній версії. Поряд із Центром європейської
інформації при Офісі Комітету Європейської інтеграції на те�
риторії Польщі функціонує мережа 35�ти регіональних центрів
європейської інформації.

Пошук та координація міжнародної допомоги

У сфері координації міжнародної допомоги головним
здобутком слід вважати створення урядом (в 1999–2000 рр.)
ефективної системи координації та міжвідомчої співпраці у
пошуку технічної допомоги. Протягом двох років (в період з
1999 до 2001 рр.) Польща отримала максимальну за розмірами
допомогу в рамках програми PHARE, a також 100% коштів,
задекларованих в рамках програми ISPA i SAPARD. Діяльність
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Офісу Комітету європейської інтеграції дозволила докорінно
змінити схеми роботи програм технічної допомоги.

Так, до половини 90�х років програми допомоги були
повністю керовані, а також значною мірою виконувались пред�
ставниками інституцій Європейського Союзу або виконавчи�
ми агентствами за контрактами з Європейською Комісією.
Однак в другій половині 90�х вдалось побудувати механізм, зав�
дяки якому напрямки та цілі програм визначала польська
сторона, а польські інституції здійснювали управління такими
програмами. На етапі функціонування перевступних фондів
ISPA i SAPARD їх управління було повністю покладено на поль�
ську сторону. Це стало можливе завдяки зусиллям, здійсненим в
сфері навчання і практичної перевірки низки інституцій та
осіб, як суб’єктів, здатних до управління та реалізації проектів,
що фінансуються Світовариством згідно з їх процедурами та
вимогами.

Саме Комітет Європейської інтеграції ініціював стратегію
використання коштів в рамках програми ISPA в секторі транс�
порту і охорони навколишнього середовища. Окрім того, Ко�
мітет Європейської інтеграції здійснив вибір 24 проектів у сфері
охорони середовища та 8 в сфері транспорту із загальним бю�
джетом 348,2 млн євро, які затвердив Європейський Союз.

Протягом першої фази реалізації програми SAPARD Ко�
мітет Європейської інтеграції схвалив графік акредитації пла�
тіжного агентства (Агентства розвитку і модернізації
сільського господарства) і здійснює моніторинг його діяльнос�
ті кожних два тижні.

Програми адаптації

Одною із найважливіших програм адаптації була довго�
строкова програма наближення польського законодавства до
права Європейського Співтовариства, яка здійснювалася в рам�
ках PHARE/SIERRA. До реалізації програми було залучено понад
двісті локальних та міжнародних експертів. Результатом діяль�
ності проекту було опрацювання понад 160 нормативних актів
або внесення змін до них, та понад 12 тисяч сторінок звітів, які
представляли собою законодавчі припущення для майбутніх
законів та виконавчих актів.

Протягом 1998 – 2000 рр. було реалізавано програму Ін�
теграція 97 (Integracja 97), яка частково стосувалась гармоніза�
ції права та фінансувалась з коштів незворотної допомоги
PHARE. Офіс Комітету європейської інтеграції разом з іншими
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бенефіціарами (Міністерство здоров’я, Міністерство сільсько�
го господарства і розвитку села, Міністерство транспорту, Офіс
охорони конкуренції та споживачів, Державне агентство ато�
містики та Офіс регулювання енергетики) отримували аналіти�
чні опрацювання, переклади актів Світовариства та проекти
правових актів, опрацьованих у вибраних галузях права.

Надзвичайно важливим аспектом адаптаційних програм
PHARE та PHARE/SIERRA, PHARE TEMPUS було проведення на�
вчання працівників публічної адміністрації в Польщі. Протягом
1990—2003 років у різних навчальних програмах, фінансова�
них з програм технічної допомоги, взяло участь понад 25 тис.о�
сіб. Загалом, в навчаннях в рамках згаданих програм та
навчаннях, організованих при співпраці з європейськими ін�
ституціями (Європейською Комісією, Генеральним Секретаріа�
том, Європейським Колегіумом, Європейським Інститутом
державного управління в Маастрихт) і державами�членами ЄС
приймало участь понад 40 тис. осіб.

Урядові програми

Протягом 1997 – 2002 років Офіс Комітету європейської
інтеграції здійснював наступні урядові програми:

• Національна Програма приготування Польщі до член�
ства в ЄС (НППЧ), яка була схвалена Радою Міністрів у
червні 1998 року разом із додатком Графік заходів що�
до адаптації польського законодавства до права Єв�
ропейського Союзу.

• Програма інформування громадськості (ПІС), при�
йнята Радою Міністрів у травні 1999 року.

У рамках реалізації Програми інформування громадсь�
кості уряд співпрацював з недержавними організаціями та
організаціями самоврядування, а також з представниками за�
собів масової інформації та асоціації журналістів. Щороку ве�
ликим тиражем публікувались інформаційні матеріали,
фінансувались семінари, програми на телебаченні та радіо,
підтримувались сотні ініціатив, які реалізовувались недержав�
ними організаціями. В рамках Офісу Комітету європейської
інтеграції було створено Центр європейської інформації, а та�
кож 35 регіональних центрів європейської інтеграції, завдан�
ням яких було покращання доступу громадянам до інформації
про Євросоюз.

До інших заходів у рамках програми інформування мож�
на віднести: організований для широкого кола журналістів на�

2.1. Ïîëüùà – ìåõàí³çìè êîîðäèíàö³¿ ºâðîïåéñüêî¿ ïîë³òèêè 159



вчальний курс «Європейський Союз: практичні наслідки для
Польщі»; визначення дотацій для електронних засобів масової
інформації (на розміщення програм на телебаченні та радіо,
які популяризують проблематику Європейського Союзу) та
фінансування проектів, що реалізовувались друкованими ЗМІ
на регіональному і місцевому рівнях; відкриття Польським
Агентством преси Європейського сервісу EUROPAP (фінансо�
ваного на 50% з коштів ОКЄІ), доступного безкоштовно в Інтер�
неті; співфінансування 97 проектів недержавних організацій
(організація конференції та проведення навчання, головними
бенефіціарами яких були ЗМІ, підприємці, учні та вчителі).

Призначення Уповноваженого уряду з питань
обслуговування фінансових коштів, які походять з
Європейського Союзу

Надзвичайно важливим аспектом процесу координації та
реалізації європейської політики було формування дієвого ме�
ханізму фінансового забезпечення заходів, в тому числі ефек�
тивне використання коштів, що надходять з Євросоюзу. На
початковому етапі фінансові рішення та трансфер коштів здій�
снювались за допомогою структур Європейської Комісії до ви�
конавчих агентств програм допомоги, які потім виплачувались
бенефіціарам. Це створювало багато проблем, з�поміж іншого
тих, які виникали із�за відсутності контролю напрямів викорис�
тання коштів та правильності застосування процедур, напри�
клад, щодо замовлення товарів та послуг.

Згадане питання поступово ускладнювалось: збільшува�
лась кількість коштів, які виділялись для Польщі в рамках про�
грам допомоги, але головне, — розширювався механізм
співфінансування проектів з державного бюджету та бюджетів
органів територіального самоврядування. Розмір проблеми
можна проілюструвати на прикладі. Протягом 1997—2001 ро�
ків значно збільшився розмір допомоги, що призначалась для
Польщі. Кошти з прогами PHARE складали: 1997—48 млн євро,
1998—95 млн євро, 1999—303 млн євро, 2000—484 млн євро,
2001—452 млн євро (в тому році державний бюджет дофінан�
сував проекти на 80 млн PLN–близьк 24 млн євро). В рамках
програми ISPA в 2000 році Польща отримала 348 млн євро.
Програма SAPARD починаючи від 2000 року має щорічний бю�
джет в розмірі 17 млн євро.

Польща є найбільшим користувачем коштів програми
PHARE. Ступінь розвитку програм та високий темп їх реалізації
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призвели до того, що Європейська Комісія призначила для
Польщі додаткові кошти. Якщо перерахувати розмір допомоги
на одного жителя, то для Польщі він є вищий у порівнянні з ін�
шими країнами Вишеградської групи (Польща – 24 євро, Угор�
щина – 22 євро, Чехія –17 євро, Словаччина – 2 євро).

Наслідком цього було узгоджене з Європейською Ко�
місією рішення про проведення трансферу фінансових коштів
у такий спосіб, щоб вони надходили щороку на рахунок польсь�
кого Міністерства фінансів, яке потім здійснювало переказ згід�
но із підписаними умовами. Ці кошти de facto були включені до
державного бюджету і підпорядковувались принципам здійс�
нення видатків з публічних коштів, окресленим в Законі Про
публічні фінанси. Це сприяло неперервності у фінансування
заходів, забезпеченню контролю правильності виділення при�
значених дотацій та удосконалило механізм співфінансування,
коли фонди ЄС об’єднувались з коштами державного бюджету
для реалізації визначеного завдання.

Для виконання завдань у цій сфері було призначено Упов�
новаженого уряду з питань обслуговування фінансових коштів,
які походять з ЄС, на підставі Розпорядження Ради Міністрів від
16 червня 1998 року. Відповідно до її положень функції Уповно�
важеного уряду виконує Державний підсекретар в Міністерсві
фінансів. До його завдань віднесено:

«1) прийняття та трансфер фінансових коштів з Євро�
пейського Союзу на спеціальний рахунок в Національному бан�
ку Польщі, відповідно до фінансового плану, що базується на
програмних рішеннях схвалених Радою Міністрів за поданням
Комітету Європейської інтеграції;

2) переказування на основі окремих угод фінансових кош�
тів, які походять з Європейського Союзу, інституціям, які реа�
лізовують програмні рішення, прийняті Радою Міністрів;

3) переказування коштів державного бюджету на
співфінансування програм;

4) забезпечення неперервності (плинності) фінансових
надходжень Європейського Союзу на реалізацію програм;

5) підготовка звітів для Ради Міністрів та Комісії Європей�
ської інтеграції, та формування внесків у сфері підготовки Поль�
щі до включення в систему фінансування Європейського Союзу;

6) здійснення фінансового контролю за використанням
коштів, про які йде мова в пунктах 2 і 3».

20 жовтня 2001 року Рада Міністрів ліквідувала посаду
Уповноваженого уряду з питань обслуговування фінансових
коштів, які походять з ЄС, а його функції передала міністру
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фінансів, визнаючи тим самим питання використання коштів
ЄС компетенцією системи польських публічних фінансів.
Міністр фінансів, з свого боку, надав повноваження з управлін�
ня цією справою одному із Державних підсекретарів, делегую�
чи його функції так званому Національному затверджуючому
службовцю (НЗС; National Authorising Officer – NAO).

Кошти, які надходять з Європейського Союзу, представля�
ють собою так званий Національний Фонд коштів допомоги
Європейського Союзу, адміністрування яким здійснює Депар�
тамент обслуговування фондів допомоги під наглядом НЗС. На�
ціональний затверджуючий службовець на основі схвалених
Радою Міністрів програм використання коштів ЄС підписав
угоди із 196�ма Уповноваженими з питань реалізації проектів
(Project Authorising Officer – PAO), які в окремих міністерствах
відповідали за виплату і розрахунки коштів, що походять з На�
ціонального Фонду коштів допомоги Євросоюзу.

Відповідно до ст.61 Закону «Про публічні фінанси» до дер�
жавного бюджету включаються надходження з міжнародних
джерел, які не підлягають поверненню, та видатки, фінансовані
з цих коштів. Кошти, які походять з Європейського Союзу, роз�
міщуються в окремому додатку до державного бюджету. Вихо�
дячи з вимог ЄС, використання цих коштів здійснюється згідно
із такими засадами:

• кошти повинні бути чітко виокремлемі аж до моменту
кінцевих виплат;

• кошти залишаються в євро аж до кінцевих виплат;
• кошти пілягають обліку згідно із спеціальною бухгал�

терською системою PERSEUS;
• кошти підлягають контролю інспекторів ЄС протягом

цілого періоду їх використання;
• видатки з цих коштів повинні здійснюватись у відпо�

відності з спеціальними правилами, які застосовують�
ся до публічних коштів;

• кошти повинні бути повернуті у випадку виявлення
будь�яких неточностей.

Внаслідок цих заходів використання коштів, наданих Єв�
ропейським Союзом підпорядкованом всім правилам фінансо�
вої дисципліни, які застосовуються щодо державного бюджету.
На особливу увагу заслуговує питання повернення неправиль�
но використаних коштів. Воно пов’язане з відповідальністю за
належне виконання проектів, їх відповідність запланованим
цілям та обсягам передбачених заходів, а також відповідності з
процедурами здійснення видатків публічних коштів (напри�
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клад, з принципами публічних замовлень). У випадку встанов�
лених аудиторами ЄС відхилень державний бюджет повинен
повернути до бюджету ЄС кошти, які були неправильно видані.
Причому такий механізм не є виключно теоретичним – випад�
ки повернення коштів дійсно мали місце

8
.

Організація процесу переговорів про приєднання

Координація європейської політики ввійшла в нову фазу з
моменту запрошення Польщі до переговорів про вступ. З’яви�
лась необхідність підготовки урядових структур до дискусії з
Європейською Комісією; перш за все проведення перегляду
польського права, а потім формулювання польських переговор�
них позицій. З метою управління цим процесом та проведенням
переговорів про вступ було призначено Уповноваженого
уряду з питань переговорів про членство Польщі в Євро�
пейському Союзі на основі Розпорядження Ради Міністрів
від 24 березня 1998 року

9
.

Положення Розпорядження передбачали, що Уповнова�
жений є Державним секретарем в Канцелярії Голови Ради
Міністрів. Було зазначено, що «до завдань Уповноваженого від�
несена підготовка концепцій, координування процесу перего�
ворів про членство Республіки Польща в Європейському Союзі
та ведення переговорів щодо договору між Республікою Поль�
ща і державами�членами Європейського Союзу про членство
Республіки Польща в Європейському Союзі» Уповноважений
перш за все повинен був виконати наступні завдання:

«1) підготовка графіку робіт у сфері переговорів;
2) ініціювання та здійснення заходів, пов’язаних з підго�

товкою проектів правових актів та організаційних проектів,
які стосуються переговорів;

3) участь в процесі підготовки проектів переговрних ін�
струкцій, передбачених у вибраних регулюваннях;

4) координування підготовки договору про членство Рес�
публіки Польща в Європейському Союзі».

Положення згаданого вище Розпорядження наділили Упов�
новаженого уряду з питань переговорів про членство (також
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знаного як Головного уповноваженого) значними повнова�
женнями для проведення ним оцінки проектів правових актів
та інших урядових документів, що впливають на хід проведення
переговорів. Уповноважений був зобов’язаний представляти
Раді Міністрів та Комітету Європейської інтеграції оцінки та
внески, пов’язані із сферою своєї діяльності, інформувати пре�
м’єр�міністра про загрози та перешкоди у реалізації завдань,
пов’язаних з підготовкою та ходом проведення переговорів. Та�
кож він на постійній основі інформував прем’єр�міністра,
міністра закордонних справ, членів Комітету Європейської ін�
теграції про процес переговорів.

Діяльність Уповноваженого уряду з питань переговорів
про членство в різній мірі обслуговували Канцелярія Голови Ра�
ди Міністрів, Міністерство закордонних справ і ОКЄІ. В Офісі
Комітету європейської інтеграції було створено відповідний
Департамент обслуговування переговорів про приєднання.
Протягом терміну існування даного органу функції Уповнова�
женого уряду виконували дві особи. Кожний раз це завдання бу�
ло довірено колишнім послам – керівникам постійного
представництва Польщі при Європейському Союзі в Брюсселі.

У 2001 році після виборів та формування нового уряду Ра�
да Міністрів у своєму розпорядженні від 20 жовтня змінила схе�
му підпорядкування Уповноваженого уряду з питань ведення
переговорів про членство. Виконання цієї функції було віднесе�
но до сфери повноважень Міністерства закордонних справ, а
посаді визначено ранг Державного секретаря або Державного
підсекретаря. Одночасно обслуговування діяльності Уповнова�
женого Уряду з питань переговорів про членство Польщі в ЄС
було повністю передано Міністерству закордонних справ

10
.

З метою виконання завдань у сфері переговорів Голова
Ради Міністрів створив Групу переговорів з питань вступу Рес�
публіки Польща до Європейського Союзу

11
. До складу Групи пе�

реговорів за посадами віднесений з�поміж іншого:
1. Уповноважений уряду з питань переговорів про членст�

во Республіки Польща в Європеському Союзі – керівник
групи.

2. Представники в ранзі Державного секретаря чи Держав�
ного підсекретаря:
a) міністра закордонних справ,
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b) голови Комітету Європейської інтеграції,
c) міністра внутрішніх справ і адміністрації,
d) міністра фінансів,
e) міністра юстицій,
f) міністра економіки,
g) міністра охорони середовища, натуральних засобів та

лісництва,
h) міністра сільського господарства та тваринництва,
i) міністра праці та соціальної політики,
j) міністра транспорту і морської економіки,
k) міністра зв’язку

12
,

l) голови Урядового Центру стратегічних досліджень.
3. Представник Голови Офісу захисту конкуренції та спожи�

вачів.
4. Представник Республіки Польща при Європейському

Союзі.
Склад Групи переговорів змінювався в залежності від змін

у складі уряду та структури міністрів. Порядок діяльності було
визначено в Регламенті роботи Групи переговорів з питань
вступу Республіки Польща до Європейського Союзу, прийнято�
го у формі Постанови Групи від 5 травня 1998 року. До завдань
Групи переговорів віднесено:

• оцінку звітів Європейської Комісії завершених сесій
перегляду права, які були оцінкою ступеня адаптації
польського права до права Співтовариства;

• розгляд проектів переговорних інструкцій;
• підготовку та затвердження текстів проектів перего�

ворних позицій уряду Польщі;
• підготовку та затвердження відповідей на питання з

боку ЄС, в рамках мандату (повноважень), що виникає
із переговорних позицій;

• опрацювання на основі переговорних інструкцій па�
кетних рішень (опрацювання пакетних рішень було
необхідне на кінцевому етапі переговорів, коли по�
трібно було забезпечити комплексний, а не секторний
розгляд умов вступу Польщі до Європейського Союзу);

• координацію переговорного процесу в цілому.
Найважливішим завданням Групи переговорів був роз�

гляд проектів переговорних інструкцій, які представлялись ке�
рівнику Групи переговорів за посередництвом керівника
Міжвідомчої групи з питань підготовки переговорів про приєд�
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нання до Європейського Союзу, які були узгоджені в рамках
цільових підгруп Міжвідомчої групи. Узгоджені в рамках Групи
переговорів проекти переговорних інструкцій керівник Групи
переговорів представляв на схвалення Голові Ради Міністрів

13
.

Міжвідомча група з питань підготовки переговорів про
приєднання до Європейського Союзу була створено Розпоря�
дженням Голови Комітету Європейської інтеграції від 16 липня
1998 року. Створення цієї Міжвідомчої групи було певного роду
продовженням заснованої рік раніше Міжвідомчої групи з пи�
тань документації на потреби переговорів про членство Поль�
щі в Європейському Союзі. До її складу ввійшли віце�міністри
найважливіших секторних міністерств та керівники централь�
них органів влади, які очолювали 28 секторних підгруп та 5 го�
ризонтальних підгруп (загалом 33 підгрупи, що займалися
відповідними напрямами переговорів, кількість яких впродовж
діяльності Міжвідомчої групи зросла до 37). Цільові підгрупи в
структурі Міжвідомчої групи з питань підготовки переговорів
про приєднання до ЄС готували документацію та проекти пере�
говорних позицій, які представлялись Групі переговорів.

До складу підгруп входять представники окремих мініс�
терств, які на форум даної підгрупи висували позиції окремих
міністерств. Важливу роль відігравала цільова підгрупа №32
(Аналіз та оцінка впливу інтеграції в суспільно�економічній
площині), і №34 (Бюджет та фінансування приготувань до
переговорів), які давали оцінку текстів переговорних позицій з
точки зору суспільно�економічних та бюджетних рішень від�
повідно. Функції керівника Міжвідомчої групи виконував Голо�
ва Комітету Європейської інтеграції, а заступника керівника –
Уповноважений уряду з питань переговорів про членство
Польщі в Європейському Союзу.
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Підготовка до референдуму щодо приєднання.
Призначення Уповноваженого уряду з питань
європейської інформації

Разом із зростаючим розвитком процесу переговорів про
приєднання та наближенням моменту підписання Договору
про приєднання зростала необхідність розширення інформа�
ційної кампанії, яка б дозволила краще зрозуміти громадянам,
чим насправді є Європейський Союз і якими будуть наслідки
приєднання Польщі до цієї організації. Насправді інформаційні
заходи проводились протягом всього періоду ведення перего�
ворів, але на цьому етапі розвитку політики європейської інтег�
рації йшлось про акції масового характеру, які б охоплювали
всі групи суспільства.

Для реалізації цих завдань було призначено Уповноваже�
ного уряду з питань європейської інформації на основі Розпо�
рядження від 11 грудня 2001 р.

14

До завдань Уповноваженого уряду зокрема віднесено:
1) формування системи розповсюдження інформації

про європейську інтеграцію, програм та планів освіти і
популяризація в країні європейських питань;

2) координація дій державних органів у сфері інформації
про європейську інтеграцію та її популяризація;

3) здійснення моніторингу, підготовка висновків та ана�
ліз наслідків інформаційних, освітніх та пропаганди�
стських заходів, які здійснюються у сфері європейської
інтеграції;

4) ініціювання та забезпечення співпраці державних ор�
ганів з органами територіального самоврядування, а
також недержавними організаціями в сфері інформа�
ції, освіти і популяризація в країні питань європейської
інтеграції.

Діяльність Уповноваженого з питань європейської ін�
формації була ключовим елементом реалізації комунікаційної
стратегії як складової частини всієї політики підготовки Поль�
щі до членства. Його офіс підготував та реалізовував від весни
2001 до січня 2002 року масову інформаційну кампанію, яка
об’єднала всі електронні та друковані ЗМІ, а також зовнішню ре�
кламу. Великим досягненням офісу було досягнення порозу�
міння з телевізійними та радіо�каналами про безкоштовне
надання рекламного часу для матеріалів, що стосуються євро�
пейської інтеграції. Важко реально оцінити ефективність діяль�
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ності офісу Уповноваженого, але безперечним є той факт, що
протягом кампанії, яка ним здійснювалась, зросла кількість
осіб, що в дослідженнях громадської думки відповіли «так» на
питання, чи поінформовані вони про те, що собою представляє
Європейський Союз і що означає вступ Польщі до ЄС.

Кампанія перед референдумом

Після підписання проекту Акту про приєднання 17 грудня
2002 року в Копенгагені польський уряд зіткнувся з необхідніс�
тю вирішення важливого завдання – забезпечення підтримки
громадян в референдумі про приєднання. З метою його ефек�
тивної реалізації було призначено Міністра – члена Ради Мініс�
трів, відповідального за європейський референдум. Цю посаду
було створено на основі Розпорядження Голови Ради Міністрів
від 7 січня 2003 року

15
.

До повноважень Міністра були віднесені питання:
1) підготовка референдуму про приєднання Республіки

Польща до Європейського Союзу;
2) управління системою розповсюдження інформації

про європейську інтеграцію, освітні програми та пла�
ни заходів, а також пропагування в країні питань єв�
ропейської інтеграції;

3) координація дій державних органів в сфері інформації
про європейську інтеграцію та її просування;

4) здійснення моніторингу, підготовка висновків і аналіз
інформаційних, освітніх та популяризаційних заходів,
які здійснюються в сфері європейської інтеграції;

5) ініціювання та забезпечення співпраці державних ор�
ганів з органами територіального самоврядування, а
також недержавними організаціями в сфері інформа�
ції, освіти і пропагування в країні питань європейської
інтеграції.

Обслуговування діяльності міністра здійснює Бюро з пи�
тань європейського референдуму в Канцелярії Голови Ради
Міністрів. Його укомплектовано кадрами, прийнятими з Бюро
Уповноваженого уряду з питань європейської інтеграції та осо�
бами, делегованими з інших структурних підрозділів Канцеля�
рії (в кількості 25 осіб). У роботі бюро брали участь інші особи,
найняті за контрактами або студенти�стажисти варшавських
навчальних закладів. Одночасно з цим в межах бюро свої обо�
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в’язки здійснював призначений раніше Державний підсекре�
тар, який займався питаннями європейської інформації.

Основоположним документом у діяльності Бюро з пи�
тань європейського референдуму був документ, прийнятий Ра�
дою Міністрів під назвою «Польща в Європейському Союзі». Він
містив базові принципи та положення щодо проведення інфо�
рмаційної кампанії перед європейським референдумом, а та�
кож в ньому були сформульвані основні цілі кампанії:

• усвідомлення поляками важливості рішення, яке буде
прийнято внаслідок референдуму, та їх мобілізація для
участі в голосуванні більше 50% осіб, які мають право
голосувати;

• надання грунтовної інформації про умови польського
членства в Європейському Союзі та пов’язаних із цим
можливостями для розвитку країни;

• здійснення заходів, спрямованих на зміцнення позиції
Польщі в Європейському Союзі;

• доведення необхідності належного приготування ор�
ганів публічної влади та різноманітних соціальних і
професійних груп для використання можливостей, що
витікають із членства в Європейському Союзі.

Визначено, що кампанія повинна носити громадський
характер, бути адресована різноманітним соціальним групам
та професійним організаціям на території всієї країни. Водно�
час аргументи та спосіб передачі інформації повинні мати яко�
мога диверсифікований, персоніфікований характер; бути
конкретними і максимально співвідноситись із справами окре�
мо взятих реципієнтів.

З метою надання кампанії характеру громадського обго�
ворення, було підготовлено програму зустрічей, що охоплюва�
ла кожну гміну в країні. Завдяки цьому загальнонаціональне
обговорення на тему приєднання Польщі до Європейського
Союзу було перенесено на найнижчий з можливих рівнів, а
проблематика європейської інтеграції набула локального ви�
міру. Під час згаданих зустрічей представники уряду та воєвод�
ських офісів, а також експерти як з відповідних міністерств та
центральних органів, так і незалежні експерти, відповідали на
конкретні питання місцевої громади про те, що реально може
змінитись в їх повсякденному та професійному житті в момент
вступу Польщі до Європейського Союзу.

Зустрічі з громадянами — мали інформаційний харак�
тер, перш за все проводились на рівні сільських гмін, оскільки
опитування громадської думки та інші соціологічні досліджен�
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ня свідчили, що саме мешканці сіл (особливо фермери), мали
найбільше недовіри та сумнівів щодо вступу до Союзу. Реаліза�
цію інформаційної кампанії перед європейським референду�
мом у сільських територіях було покладено на Служби
консультування з питань сільського господарства, підпорядко�
ваних воєводам та Національному Центру консультацій з пи�
тань розвитку сільського господарства та сільських територій в
Бжмінові. В рамках цієї кампанії в сільських територіях було
організовано понад 24 тис. зустрічей, в яких взяло участь понад
358 тис. осіб.

«Від п’ятого до п’ятого» — (йшлось про період почи�
наючи від 5 травня до 5 червня, тобто безпосередньо перед са�
мим референдумом, що відбувся 7–8 червня 2003) до кожного
із 16 воєводств принаймі двічі приїжджала група представників
уряду (прем’єр�міністр, міністри, Державні секретарі і Державні
підсекретарі з усіх міністерств), які разом або окремо брали
часть у зустрічах у різних місцях обраного регіону. Головною
метою таких зустрічей була передача якомога більшого обсягу
інформації щодо умов приєднання Польщі до Європейського
Союзу та мобілізація громадян до участі у референдумі. Орга�
нізаторами таких зустрічей були воєводи, які відповідали за їх
проведення, а координацією всієї акції займалось Бюро з пи�
тань європейського референдуму. Інформація про проведення
подібних заходів розміщувалась у засобах масової інформації.
Представники уряду відвідали 30 місцевостей і взяли участь у 44
зустрічах, які викликали жвавий інтерес у місцевих жителів.

Формою безпосередніх контактів з жителями, що були
використані у ході кампанії, були також масові заходи:

• Дні з Європейським Союзом. На території цілої країни про�
тягом трьох вихідних днів 8 i 24–25 травня з ініціативи
Офісу Комітету європейської інтеграції відбулись масові
заходи у вигляді пікніків або фестивалів, в рамках яких
проводились конференції, семінари і вистави. Також ви�
користовувались стенди з інформаційними матеріалами
та подарунками, характерними для держав�членів Євро�
пейського Союзу. В таких заходах брали участь з�поміж
інших представники посольств держав�членів та предста�
вництва Європейської Комісії в Польщі.

• Свята, пікніки, євродебати, конкурси знань про Європей�
ський Союз. Ідею європейської інтеграції пропагували
шляхом організації в усіх воєводствах свят, пікніків та па�
радів, метою яких було популяризація проблематики функ�
ціонування Європейського Союзу. Воєводи для співфінан�
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сування подібних заходів користувались цільовими
резервними коштами державного бюджету. Під час таких
подій відбувались євродебати за участю політиків, пред�
ставників науки та культури, різноманітних професійних
груп, а також студентів і учнів. У рамках пікніків працівни�
ки Бюро європейської інтеграції воєводських офісів об�
слуговували інформаційні стенди, де кожний бажаючий
міг отримати інформаційні матеріали про Європейський
Союз. Багато регіональних та місцевих радіо та телевізій�
них станцій організовували програми та шоу з участю
представників уряду, депутатів та представниками недер�
жавних організацій.

• Європейський пікнік – «З Афін до Афін». 16 квітня 2003 ро�
ку в день підписання Акту про приєднання в Афінах, сто�
лиці Греції, було організовано в місцевості Афіни (гміна
Новінка, Підліське воєводство) європейський пікнік – «З
Афін до Афін». Метою цієї події було святкування підпи�
сання договору та підтвердження підтримки з боку поля�
ків інтеграції з Європейським Союзом. До участі в події
органи самоврядування запросили недержавні організа�
ції та молодіжні оргаізації політичних партій, які підтри�
мували приєднання Польщі до ЄС. Кожна організація
мала можливість презентації своїх поглядів та інформа�
ційних і промоційних матеріалів. Особам, які зібрались
на пікніку було зачитано лист�звернення Президента
Польщі. Дана подія широко висвітлювалась загально�
польськими та місцевими ЗМІ.
З метою урізноманітнення заходів у рамках кампанії було

підготувлено програму – «Моя гміна в Європейському Сою�
зі». Було визнано, що в польських умовах гміна є настільки не�
великою територією, що це створює можливості для швидкого
охоплення місцевих громад та передачі їм важливої, з їх точки
зору, інформації про умови членства Польщі в Євросоюзі. В ра�
мках програми «Моя гміна в Європейському Союзі» на початку
березня почали функціонувати Гмінні осередки європейської
інформації (ГОЄІ). Їх першочерговим завданням було надання
допомоги місцевим жителям у пошуку інформації про те, що
для них буде означати членство Польщі в ЄС.

ГОЄІ виступали в ролі координаторів, що переказували
питання мешканців гміни інституціям та організаціям, які
спеціалізувались у наданні такої інформації (наприклад, регіо�
нальні центри європейської інформації, осередки консульту�
вання з питань сільського господарства, консультаційні пункти
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Польського Агентства розвитку підприємництва), були посе�
редниками у наданні інформації (з�поміж іншого через розпо�
всюдження інформаційних матеріалів), організовували
зустрічі з громадянами і надавали допомогу в організації так
званих європейських свят.

Важливим елементом кампанії «Польща в Європейському
Союзі» були безкоштовні публікації, призначені для широкого
загалу, які були підготовлені Бюро з питань європейського ре�
ферендуму та окремими міністерствами. Згідно із принципами
кампанії ці публікації складались таким чином, щоб бути зрозу�
мілими для кожного читача. Вдалою також виявилась спроба
пристосування згаданих видань до потреб та умов кожного
конкретного регіону (воєводства).

Було приготовано та розповсюджено предмети, які попу�
ляризували кампанію: повітряних кульок – 200 тис. штук, пра�
порців – 200 тис. штук, наклейок 1,2 млн штук, футболок – 9 тис.
штук та кулькових ручок, кружок та металічних значків. Ці мате�
ріали розповсюджувались серед учасників різноманітних про�
європейських свят, які були організовані в рамках кампанії.

Для підтримки кампанії було використано автобус, облад�
наний шістьма комп’ютерними місцями. Він виконував роль
мобільного пункту європейської інформації. Головною метою
цієї акції було охоплення інформацією про умови членства
Польщі в Європейському Союзі до малих місцевостей, а окрім
того: пропагування джерел інформації, в тому числі регіональ�
них центрів європейської інформації; усвідомлення органами
територіального самоврядування можливостей використання
(пошуку) структурних фондів ЄС; усвідомлення місцевими гро�
мадами, що проблематика приєднання Польщі до Євросоюзу
безпосередньо стосується кожного поляка. Обслуговування авто�
буса здійснювали студенти варшавських вищих навчальних
закладів, які володіли значними знаннями про Європейський
Союз, мали добрі комунікаційні та інтерперсональні здібності.
Від 1 січня 2003 року до 5 червня євробус:

• проїхав 9 тисяч кілометрів,
• відвідав 103 місцевості на території всієї країни,
• до нього завітало близько 70 тис. осіб.
У кампанії перед референдумом інтенсивно використо�

вувались засоби масової інформації:
• Телебачення, завдяки якому в 14 програмах було пока�

зано 67 телесюжетів. У першій частині цих сюжетів фахів�
ці (в основному з Офісу Комітету європейської інтеграції)
відповідали на питання, які найчастіше задавались стаже�
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рам в Гмінних осередках європейської інформації. Нато�
мість у квітні та в травні демонструвались емоційно
орієнтовані сюжети, в яких виступали відомі діячі з світу
науки, культури та мистецтва. Кожний сюжет побачили в
середньому 335 тис. глядачів. Уражаючим став загальний
час показу цих сюжетів у всіх телевізійних програмах –
54 год і 2 хв. (майже 180 годин протягом цілої інформа�
ційної кампанії починаючи з 9 травня 2002 року до 5 чер�
вня 2003 року).
Окрім того, в рамках державних замовлень (в більшості

випадків на основі тендерів) було підписано угоди про вироб�
ництво та показ телевізійних програм з телевізійними кана�
лами TVP, TVN та TV Polsat.

• Інфолінія. До 5 червня 2003 року функціонувала безко�
штовна інфолінія, яка була створена при співпраці з теле�
комунікацією Польщі. Консультанти, які обслуговували
інфолінію, протягом кампанії провели 134 тис. розмов,
які тривали в сумі 2058 годин.

• Інтернет. Сторінка www.infoeuropa.gov.pl почала функ�
ціонувати 9 травня 2002 р. Сторінка була спроектована як
класичний портал, який виконував роль тематичного ка�
талогу; упорядкувала розпорошену інформацію про Єв�
росоюз та спростила користування засобами,
розміщеними в Інтернеті.

• Телегазети. Безпосередньо після завершення перегово�
рів в Копенгагені підготовлено дослідження, яке показу�
вало баланс переговорів з одночасним посиланням на
джерела, що містили більш детальну інформацю на кожну
тему. Від середини січня 2003 цей текст був постійним
елементом телегазет та телетекстів на всіх каналах дер�
жавного телебачення та в комерційних каналах (TVN,
Polsat, Canal+).

• Преса. Інформація про реалізацію урядової інформацій�
ної кампанії передавалась журналістам на спеціальних
прес�конференціях, брифінгах та бюлетенях Інформа�
ціного Центру уряду за допомогою інших форм контактів
з пресою (інтерв’ю, відповіді на питання і т. ін.). Щотижня
Бюро з питань європейського референдуму передавало
до інформаційних агентств, загальнопольських радіо та
телестанцій календар найважливіших подій, пов’язаних з
Європейським Союзом на території цілої країни, орга�
нізованих не лише державною адміністрацією, а також
органами самоврядування, недержавними організаціями
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та політичними партіями. Бюро з питань європейського
референдуму на постійній основі збирало інформацію та
відслідковувало такого роду події.
Бюро з питань європейського референдуму в Канцелярії

Голови Ради Міністрів, яке координувало реалізацію інформа�
ційної кампанії центральними та територіальними органами
влади, мало бюджет в розмірі близько 15 млн злотих

16
.

Результати діяльності Бюро потрібно оцінювати через
призму результатів референдуму, який приніс очікуваний
ефект — більшість голосуючих підтримали приєднання Польщі
до Європеського Союзу. Участь у референдумі взяло 58,85%
уповноважених до голосування. За вступ Польщі до Європей�
ського Союзу проголосувало 77,45%, проти було 22,55% виборців.

Призначення міністра з європейських справ

Референдум остаточно підтвердив питання вступу Польщі
до Європейського Союзу і тим самим поставив на порядок ден�
ний нові визвання – створення дієвого механізму координації
європейської політики в державній адміністрації в період так
званого активного спостерігача до кінця квітня 2004 року (по�
вна участь представників Польщі в роботі органів Європейсько�
го Союзу, але без права участі в процесі прийняття рішень), а
також опрацювання принципів (механізмів) реалізації завдань,
пов’язаних з участю в ЄС в період повноправного членства.

Для реалізації завдань у цій сфері 16 червня 2003 року в
складі Ради Міністрів було призначено нового міністра, пані �
Дануту Хібнер, Секретаря Комітету Європейської інтеграції. Во�
на буде здійснювати керівництво Європейським Секретаріатом,
інституцією відповідальною за кшталт процесу координації
європейської політики всередині уряду та процес координації
дій Польщі на рівні Європейського Союзу в співпраці з постій�
ним представництвом Польщі при Європейському Союзі в
Брюсселі.

Створення інституту міністра – члена Ради Міністрів,
відповідального за європейську інтеграцію, є підтвердженням
важливості питань координації для забезпечення майбутньої
якості польського членства в ЄС.
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Роль  міністра закордонних справ

Міністр закордонних справ відігравав та відіграє одну із
ключових ролей в питаннях координації та реалізації євро�
пейської політики, хоча в даному випадку характер його діяль�
ності дещо відрізняється від стандартних завдань дипломатії.
Вище наведений механізм координації відносився перш за все
до діяльності, що здійснюється всередині уряду, та за своєю
сутністю представляє національну «машину», яка працює задля
інтеграції Польщі зі Співтовариствами.

По своїй натурі європейська інтеграція не була пре�
рогативою Міністерства закордонних справ. Але національний
вимір процесу інтеграції повинен теж бути перенесений назов�
ні – передача інституціям Європейського Союзу польської пози�
ції, ведення переговорів у різноманітних аспектах взаємних
відносин, інформування про проблеми, які виникають, обслуго�
вування процедурних аспектів, пов’язаних із реалізацією
спільних заходів. Всі ці питання є виключною сферою МЗС та
його структурних підрозділів. Міністерство закордонних справ
є інституцією, яка створила та здійснює нагляд за Постійним
представництвом Республіки Польщі при Єропейському Союзі
в Брюсселі. В структурі міністерства функціонував Департамент
Європейського Союзу, який в 2001 році було реорганізовано в
Департамент ЄС та обслуговування переговорів про приєдна�
ння, що пов’язано із зміною статусу Головного Уповноважено�
го (цю посаду було перенесено із Канцелярії Голови Ради
Міністрів до МЗС). Відповідно до положень Конституції та Зако�
ну Про апарат (офіс) міністра закордонних справ завданням
МЗС є загальне керівництво відносинами з Євросоюзом, підпи�
сання та укладання міжнародних договорів.

Значення міністра закордонних справ можна прослідку�
вати з механізмів функціонування самого Європейського
Союзу. Одним із найважливіших політичних органів є Рада із
загальних питань (General Affairs European Council), тобто Рада
Європейського Союзу у складі міністрів закордонних справ.
Вона займається загальними питаннями європейської полiтики,
але в першу чергу приймає рішення в справах ІІ «стовпа »– спіль�
ної зовнішньої полiтики і політики безпеки. Щоправда функціо�
нування Європейського Союзу в даній сфері було поставлено
під сумнів внаслідок спірних ситуацій навколо військового
втручання в Іраку, але для всіх спостерігачів є зрозумілим, що
цей вимір діяльності ЄС буде набирати все більшого значення
та зацікавленості з боку урядів держав�членів.
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А тому не важко передбачити, що роль міністерства за�
кордонних справ в координації європейської політики буде
збільшуватись, хоча й не буде відноситись до питань, відне�
сених до І стовпа (як�то спільні політики та валютний і еко�
номічний союз), а перш за все охоплювати питання виключно
ІІІ стовпа (правосуддя та внутрішні справи).

Êîîðäèíàö³ÿ ºâðîïåéñüêî¿ ïîë³òèêè íà ð³âí³
óðÿä – ïàðëàìåíò

Парламентські структури, відповідальні
за європейські питання

Перший парламентський орган, який займався пробле�
матикою європейської інтеграції, було створено в 1993 році –
Надзвичайна Комісія з питань Європейської угоди в сеймі пер�
шого скликання протягом ратифікації договору про асоціацію.
До завдань цієї Комісії було віднесено:

• здійснення нагляду за реалізацією Європейської угоди
та програми адаптації;

• консультування процесу переговорів, які здійснював
уряд з інституціями Європейського Союзу;

• формулювання інструкцій та директив для уряду з
метою упорядкування стосунків зі Співтовариствами.

У сеймі другого скликання в 1993 році було створено
Комісію у справах Європейської угоди, яка мала статус
постійної парламентської комісії. В 1996 році комісію було пе�
рейменовано на Комісію європейської інтеграції та роз�
ширено її компетенцію, зокрема до сфери повноважень
віднесено питання адаптації польського законодавства до
права Співтовариств і здійснення нагляду за діяльністю уряду в
сфері реалізації політики європейської інтеграції.

У сеймі третього скликання було створено додатково
надзвичайну Комісію європейського права з метою розгляду з�
аконопроектів, спрямованих на приведення у відповідність по�
льської правової системи.

У сеймі четвертого скликання замість двох згаданих вище
комісій було створено єдиний орган – Європейську Комісію
Сейму Республіки Польща, яка відповідає за процес європ�
ейської інтеграції та реалізацію міжнародних договорів в цій с�
фері.

За питання європейської інтеграції в сенаті відповідає
Комісія закордонних справ та європейської інтеграції.
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Діяльність Сейму в сфері підготовки Польщі до членства в
Європейському Союзі потрібно розглядати в двох площинах –
внутрішній та міжнародній. На внутрішній площині сейм, вико�
нуючи свою конституційну роль в сфері законотворення, пере�
віряє, чи нові акти законодавства не протирічать нормам права
Співтовариства, а також схвалює законопроекти, які мають за
мету наближення польського права до права Співтовариства.

Наближення польського законодавства
до права Європейського Союзу

Обов’язок гармонізації польського законодавства з правом
ЄС було визначено в ст.68 Європейської угоди, яка встановила
асоціацію Республіки Польщі з Європейськими Співтоварист�
вами. Виконання такого зобов’язання означало необхідність
одночасної реалізації двох завдань:

• по�перше, забезпечення відповідності нових правових
актів з правом ЄС;

• по�друге, внесення змін до діючого законодавства, яке
не відповідає нормам права Євросоюзу.

Відповідно з існуючим розподілом влади відповідальність
за адаптацію польського законодавства до права ЄС лежить
перш за все на Раді Міністрів як органі, який конституційно від�
повідальний за реалізацію міжнародних договорів, укладених
Польщею. Згідно із цим зобов’язанням Рада Міністрів здійснила
відповідні кроки, схвалюючи Постановою №13/97 від 25 лютого
1997 року Регламент роботи Ради Міністрів. У розділі 4 Регламе�
нту окреслено детально процедуру розгляду проектів правових
актів з метою забезпечення їх відповідності з правом ЄС.

На основі положень цього розділу всі проекти правових
актів, опрацьованих державними органами, повинні мати ви�
сновок Комітету Європейської інтеграції щодо їх відповідності
з правом Співтовариства. Однак цей механізм не охоплював
проектів, внесених Президентом, Сенатом і депутатами, а та�
кож не забезпечував контроль відповідності з європейським
правом у ході самого законотворчого процесу в парламенті, а
зазвичай, протягом обговорення депутати вносять багато змін і
доповнень до представлених урядом законопроектів. Питання
було досить складним, оскільки до 1998 – 1999 років більшість
законопроектів, які розглядались в Сеймі та Сенаті, були
ініційовані депутатами, а відтак – опрацьовувались поза межа�
ми внутрішньої системи контролю в уряді.
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Сейм прийняв відповідне рішення в 1997 році, запрова�
джуючи зміни до Регламенту Сейму

17
. З того часу законотворча

процедура передбачає аналіз кожного законопроекту, внесе�
ного на розгляд до Маршалка Сейму, під кутом його відповідно�
сті з правом Європейського Союзу.

Загальні принципи, які застосовуються в названій прое�
дурі є такими:

1. В обгрунтуванні законопроекту суб’єктом, який ініціював
його розгляд, повинно міститись підтвердження його від�
повідності праву ЄС, або вказуватись ступінь та причини
невідповідності з нормами, чи заява про те, що проект не
охоплений європейським правом.

2. Маршалек Сейму перед спрямуванням проекту на перше
читання, окрім проектів, які вносяться Президентом та
Радою Міністрів, вимагає проведення експертами Канце�
лярії Сейму аналізу відповідності внесеного проекту пра�
ву Європейського Союзу. Якщо згідно висновків експертів
проект не відповідає нормам права ЄС, Маршалек надси�
лає його до Європейської Комісії Сейму, яка представляє
свій власний висновок до проекту акту. Висновок Євро�
пейської Комісії Сейму Маршалек потім передає ініціато�
ру проекту (ст. 34, пар. 9 i 10).

3. На етапі праць в комісіях обов’язковим є надсилання за�
конопроекту на розгляд Комітету Європейської інтегра�
ції, який перевіряє відповідність актів, що розглядаються,
праву Європейського Союзу. Висновок Комітету Євро�
пейської інтеграції додається до звіту комісій Сейму,
який представляється під час другого читання в парла�
менті. Такий висновок також вимагається щодо попра�
вок, внесених меншістю, доповнень та поправок,
внесених під час другого читання, поправок Сенату, та
висновків комісії щодо пропозицій змін положень, які
Конституційний Трибунал визнав такими, що проти�
річать Конституції.
Дещо інша процедура застосовується при схваленні так

званого адаптаційного законодавства, тобто такого, яке Рада
Міністрів визначила необхідним для наближення польського
законодавства до норм права Євросоюзу. В цьому випадку ви�
користовуються наступні принципи:
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1. Розгляд проектів законів про адаптацію (так званих «єв�
ропейських» законів) віднесено до компетенції Європей�
ської Комісії Сейму.

2. Європейська Комісія Сейму визначає часовий графік
праць над проектом та у разі необхідності – механізми
співпраці з іншими парламентськими комісіями.

3. До обгрунтування, внесеного Президентом, Радою Мініс�
трів, Сенатом або комісією Сейму проекту європейського
закону, суб’єкт подання наводить в додатку перекладений
на польську мову текст нормативного акту Європейсько�
го Союзу, до якого має бути наближене польське законо�
давство. Умовою започаткування робіт над проектом
закону є представлення депутатам польського перекладу
положень європейського законодавства, до норм яких
повинне бути адаптоване законодавство Польщі.

4. Поправки до проекту європейського закону на засіданні
Європейської Комісії Сейму може в письмовій формі
скласти група принаймі трьох депутатів, членів цієї ко�
місії. Зміни до проекту протягом другого читання може
внести письмо група із депутатів, одночасно із представ�
ленням наслідків від запровадження поправок

18
.

Наскільки важливими були зміни процедур роботи пар�
ламенту показують статистичні дані протягом одного року їх
застосування (від жовтня 1997 до жовтня 1998 року). Протягом
цього періоду серед 284 проектів законів 56% (157) було внесе�
но депутатами. Група європейської інтеграції, що входить до
складу Бюро студій та аналізу Канцелярії Сейму, провела аналіз
103 проектів, стверджуючи, що у випадках 83 предмет їх регу�
лювання не був охоплений правом ЄС; а по відношенню до 28
встановлено, що предмет регулювання підпадав під сферу регу�
лювання права Співтовариства. 11 законопроектів було визна�
но такими, що не відповідають нормам права ЄС.

Прискорення законодавчих робіт

Істотною загрозою для дотримання графіку приєднання
Польщі до Європейського Союзу було достатньо сильне запіз�
нення процесу адаптації законодавства до права ЄС. На це неод�
норазово звертала увагу Європейська Комісія в своїх щорічних
звітах про прогрес на шляху до членства. Дане питання було ви�
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рішено в 2000 році, з однієї сторони, шляхом змін, здійснених в
Офісі Комітету європейської інтеграції, а з другої сторони – за
допомогою створення так званої «швидкої» законодавчої про�
цедури в Сеймі.

З метою надання відповідного статусу роботам над адап�
тацією законодавства 6 червня 2000 року в Офісі Комітету євро�
пейської інтеграції було створено нову посаду – Державного
підсекретаря, відповідального за питання європейського зако�
нодавства. Від 1 серпня 2000 року процес координації та підго�
товка законів з метою наближення польського законодавства
було віднесено до сфери компетенцій нового Департаменту єв�
ропейського законотворення. Основою для інтенсифікації
адаптаційної роботи стала трьохстороння угода між Маршал�
ком Сейму, Маршалком Сенату та Головою Ради Міністрів про
прискорення процесу наближення польського законодавства,
підписана 10 липня 2000 року.

Для виконання трьохсторонньої угоди на підставі Поста�
нови Сейму від 13 липня 2000 року було створено надзвичайну
Комісію європейського права, до складу якої ввійшли 45 депута�
тів, що представляли всі політичні фракції в парламенті. Одно�
часно в Сенаті було створено надзвичайну Комісію європейсь�
кого законотворення. На рогляд Комісії європейського права
уряд спрямовував законопроекти, які містили положення для
транспозиції актів ЄС до польського законодавства. Перевагою
даної Комісії європейського права було те, що проекти спрямо�
вані на неї на розгляд, не розглядались жодною іншою комісією
Сейму; заздалегідь встановлювався часовий графік робіт над
кожним законопроектом, а також відповідно із змінами, внесе�
ними до положень Регламенту Сейму, обмежувало свободу де�
путатів до внесення поправок і змін протягом роботи в комісіях
(вимога зголошення поправки п’ятьма депутатами).

Цей механізм значно прискорив процес роботи над проек�
тами законів, які мали за мету наближення польського законо�
давства. Протягом свого функціонування Комісія європейського
права розглянула 80 законопроектів, більшість з них змінювали
низку інших законів, діючих в польському правовому полі. У
Сеймі теперішнього скликання роль Комісії європейського пра�
ва взяла на себе Європейська Комісія, яка займається цілим спек�
тром проблем, пов’язаних з європейською політикою, і не
обмежена лише законодавчим процесом. Від початку функціо�
нування (жовтень 2001 року) дотепер (липень 2003 року) на
розгляд Європейської Комісії Сейму було направлено 66 законо�
проектів.
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Тісна співпраця між Офісом Комітету європейської інтег�
рації та міністерствами і центральними органами, а також під�
ключення Офісу КЄІ до роботи над проектами законів ще на
етапі їх опрацювання, дало змогу повністю реалізувати план за�
ходів, прийнятий Комітетом Європейської інтеграції 10 квітня
2000 року, що мав назву Перелік законів, прийняття яких є не�
обхідне в зв’язку із приєднанням Польщі до Європейського Сою�
зу (зпочатку в ньому було зазначено 18 правових актів, перелік
яких потім було доповнено 24 актами).

Завдяки заходами, спрямованим на прискорення законо�
давчих робіт як в уряді, так і в парламенті, в щорічному звіті,
який показував прогрес, досягнутий Польщею на шляху до
членства за 2000 рік, Європейська Комісія відзначила суттєві ус�
піхи в сфері адаптації польського законодавства до acquis
communautaire. Польща була віднесена до групи країн, найкра�
ще підготовлених до членства.

Політичні і контрольні функції Сейму в процесі
інтеграції з Європейським Союзом

Сейм поза межами своїх законодавчих функцій приймав
участь в інтеграційних процесах як політичний орган, прийма�
ючи низку постанов, що підкреслювали волю до інтеграції з
Європейським Союзом, та закликали уряд до реалізації окрес�
лених завдань в сфері підготовки Польщі до членства в ЄС. В
Сеймі та Сенаті систематично відбувались дискусії, протягом
яких представники уряду інформували парламент про хід та
стан процесів адаптації, а також переговорів про вступ. Такі єв�
ропейські дебати були істотним елементом формування гро�
мадської думки про питання інтеграції, а також побудови
порозуміння навколо найбільш неоднозначних аспектів поль�
ського членства в Європейському Союзі.

Дуже важливим аспектом участі Сейму в процесі інтеграції
Польщі з ЄС була реалізація його функції контролю діяльності уря�
ду. Сейм щороку проводив слухання про реалізацію Національної
Програми підготовки до членства (НППЧ) і приймав постанови,
які оцінювали її виконання. Окрім того, як вже згадувалось вище,
Сейм на періодичній основі оцінював хід переговорів про приєд�
нання. Активність Сейму та Сенату була важлива для формування
відношення громадськості до самої ідеї інтеграції та реалізації єв�
ропейської політики урядами, які здійснювали керівництво дани�
ми питаннями протягом періоду вступу.
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Міжнародна співпраця Сейму в контексті
приєднання Польщі до Європейського Союзу

Сейм і сенат приймали активну участь в реалізації інтег�
раційної політики шляхом здійснення міжнародної співпраці з
інституціями Європейських Співтовариств, з парламентами
держав�членів ЄС та держав�кандидатів. Співпраця відбувалась
в рамках представлених нижче структур.

1. Спільна Парламентська Комісія Республіки Поль�
щі та Європейського Союзу
З метою виконання положень Єропейської угоди було

створено Спільу Парламентську Комісію Республіки Польщі та
Європейського Союзу (СПКРПЄС), яка виконує функції, перед�
бачені Угодою про Парламентський Комітет Асоціації. Спільна
Парламентська Комісія почала свою роботу 29 листопада
1993 року (за два місяці до набуття чинності Європейської уго�
ди). Вона складається з делегації Сейму і Сенату та делегації Єв�
ропейського Парламенту, і є засобом для обміну поглядами та
забезпечення політичного діалогу. Завданням СПКРПЄС є
представлення рекомендацій Раді Асоціації (до складу якої вхо�
дять члени уряду Республіки Польщі і члени Ради Європейсько�
го Союзу та Європейської Комісії). Головою делегації Сейму і
Сенату в Спільній Парламентській Комісії (а одночасно співго�
ловою СПКРПЄС) є голова Європейської Комісії Сейму.

2. Європейський Конвент
Це структура, створена керівниками урядів та главами дер�

жав Європейського Союзу в Лаекені в грудні 2001 року. Європей�
ський Конвент почав свою роботу в лютому 2002 року. До його
складу входять представники урядів та національних парламен�
тів держав�членів Європейсього Союзу, Європейського Парла�
менту, Європейської Комісії, а також урядів і парламентів
держав�кандидатів. Перед Конвентом стояло завдання підготу�
вати реформу Союзу, зокрема реформу установчих договорів,
яка буде предметом наступної міжурядової конференції. Євро�
пейський Конвент завершив свою роботу в червні 2003 року і
представив на зустрічі в верхах в Салоніках проект Конституцій�
ного Договору Європейського Союзу. Сейм і сенат були предста�
влені в Конвенті двома представниками та їх заступниками.

3. COSAC – Конференція національних парламентсь�
ких комітетів у справах Європейського Співтова�
риства
Широко застосовується скорочення COSAC, який похо�

дить від французської назви Conférence des Organes Specialisés
dans les Affaires Communautaires. Це форум співпраці національ�
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них парламентів країн «15» та Європейського Парламенту, який
було започатковано 16—17 листопада 1989 р. в Парижі. Почина�
ючи від 1997 року на ці зустрічі запрошуються в якості спосте�
рігачів представники польського парламенту та парламентів
інших держав�кандидатів. Сейм та Сенат на зустрічах COSAC
представлений членами президії комісій з європейських питань
(назва цих комісій змінювалась в залежності від скликання).

4. Зустрічі Голови Європейського Парламенту з голо�
вами парламентів країн, які беруть участь в проце�
сі розширення Європейського Союзу (Presidents
of Parliaments of Candidate Countries – PPCC)
Перша зустріч відбулась у квітні 1995 року в Страсбурзі.

Від того часу подібні засідання відбуваються два рази на рік. Об�
говорюються, з�поміж іншого, роль парламентського діалогу в
структурах Євросоюзу і в процесі розширення, аналізуються
завдання спільних парламентських комісій, існуючі проблеми
Європейського Союзу та країн асоціації, а також хід процесу
розширення.

5. Зустрічі голів комісій з європейських питань пар�
ламентів країн асоціації з Європейськими Співто�
вариствами
Такі зустрічі виникли виходячи з необхідності взаємних

консультацій в зв’язку з участю представників парламентів дер�
жав�кандидатів в Конференції COSAC та співпрацею між Го�
ловними Уповноваженими. Перша подібна зустріч відбулась в
1998 році в Люблені. До восьмої зустрічі, яка відбулась в Пафос,
на Кіпрі, в квітні 2002 році голови комісій з європейських пи�
тань парламентів країн асоціації з Європейським Союзом за�
сідали в складі Люксембурзької групи (Кіпр, Чехія, Естонія,
Литва, Польща, Словенія та Угорщина). На цих зустрічах обго�
ворювались проблеми, пов’язані з процесом приєднання, фун�
кціонування комісій з європейських питань та спільних
парламентських комісій.

6. Конференція голів парламентів Європейського Союзу
Така конференція відбувається раз на рік. У 2001 році пер�

ший раз до участі в засіданні, що відбулось в Стокгольмі, були
запрошені держави�кандидати. На останніх двох конферен�
ціях обговорювалась роль національних парламентів та їх вне�
сок до праць Європейського Союзу, особливо під час реформи
ЄС, що була започаткована на зустрічі в верхах в Ніцеї.

7. Спостерігачі Сейму та Сенату РП в Європейському
Парламенті
Восени 2002 року депутати з держав�кандидатів були

запрошені Головою Європейського Парламенту до участі в
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спеціальному засіданні Парламенту в Страсбурзі. Кожний на�
ціональний парламент вислав стільки представників, скільки в
майбутньому буде мати спостерігачів, а потім і депутатів до Єв�
ропейського Парламенту. Після підписання Акту про приєд�
нання почались регулярні виїзди спостерігачів на сесії
Європейського Парламенту та засідання відповідних комісій.
Сейм та Сенат представляють 54 депутати. Виїзди спостерігачів
заплановані до моменту приєднання Польщі до Європейського
Союзу, але не пізніше ніж до кінця існуючого терміну скликан�
ня Європейського Парламенту в 2004 році.

Висновок

Співпраця уряду і парламенту в сфері європейської по�
літики може бути оцінена як задовільна. Досягнуто найважли�
вішу ціль, якою було ефективне здійснення в парламенті
законодавчих процедур, які гарантували адаптацію acquis до
польської правової системи в такій мірі, щоб Європейські Спів�
товариства визнали готовність Польщі до членства. Важливим
чинником, що сприяв дієвій співпраці уряду та парламенту було
те, що протягом майже всього часу, коли відбувався процес на�
ближення польського законодавства до права ЄС, в Сеймі функ�
ціонувала очевидна проурядова більшість, що дозволяло
ефективно здійснювати проходження необхідних законів, які
вносились на розгляд Радою Міністрів.

Дуже важливим механізмом, який покращив процес євро�
пейського законотворення, було запровадження до Регламенту
Сейму принципу, згідно з яким експерти Офісу Комітету євро�
пейської інтеграції повинні обов’язково приймати участь в за�
конодавчих працях комісій Сейму, коли вони розглядали
законопроекти, сфера регулювання яких була охоплена зако�
нодавством ЄС. Це спричинило значне прискорення законода�
вчих робіт та створило культуру співпраці між експертами
уряду та парламенту в ході розгляду законопроектів. Наслідком
таких процедурних розв’язань було запровадження ефектив�
ного та дієвого механізму співпраці на рівні уряд — парламент в
європейських питаннях.

Активність польського парламенту в справах європейсь�
кої інтеграції мала істотне значення в сфері політичних відно�
син з країнами�членами ЄС, оскільки сприяла зміцненню в
свідомості політичних еліт образу Польщі як країни з сильними
проєвропейськими аспіраціями, а одночасно партнера, який
свідомо оцінює як шанси, так і загрози, що створює майбутня
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інтеграція з ЄС. Активність польських парламентарів на арені
Ради Європи і інших форумах парламентських зустрічей без
сумнівів відіграла істотну роль в формуванні позитивного від�
ношення до членства Польщі в Європейському Союзі серед по�
літичних кіл більшості держав�членів.

Ðîëü òåðèòîð³àëüíîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
â ïðîöåñ³ ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿

Питання участі територіального самоврядування в про�
цесі європейської інтеграції найкраще можна представити че�
рез його комплексність. Приведення у відповідність до вимог
членства не означало виключно підготовку урядових структур
на центральному рівні до виконання завдань, які виникали із
співпраці з Європейським Союзом, але вимагало приведення у
відповідність структури територіальної адміністрації для участі
в розбудованих механізмах діяльності в рамках регіональної
політики Співтовариств. Регіональна політика найбільш яскраво
дозволяє зрозуміти, що Європейський Союз – це не міжнарод�
на організація, а новий тип наднаціонального співтовариства,
яка впливає на кшталт економічних та соціальних відносин
країн, які до неї належать.

Підготовка органів територіального самоврядування до
функціонування в Європейському Союзі вимагає тісної спів�
праці між урядом та органами самоврядування, виходячи із
специфіки адміністративної системи Польщі. Польща має три�
рівневу систему державного управління: 16 воєводств, 308 сіль�
ських і 65 міських повітів (міста на правах повітів) та 2489 гмін.
Органи територіального самоврядування незалежні від урядо�
вої адміністрації, мають власну правову суб’єктність, незалежні
завдяки власному майну та бюджетів, відокремлених від бюдже�
ту держави.

Урядова адміністрація по відношенню до територіального
самоврядування, має виключно наглядові функції, але в жодній
мірі не владні. Це призводить до того, що у відносинах між урядом
та самоврядуванням застосовуються механізми переговорів та
порозуміння, а реалізація певних заходів відбувається на основі
угод або контрактів. Механізми співпраці, які використовуються,
мають подвійний характер: загальний – відноситься до цілого
комплексу проблем функціонування самоврядування та відносин
між урядом та органами самоврядування (цей механізм реалізо�
вується за допомогою Спільної комісії уряду та територіального
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самоврядування); специфічний – конкретні способи співпраці
між певними урядовими органами (міністерствами, центральни�
ми органами та офісами воєвод) та самоврядуванням.

Якщо мова йде взагалі про співпрацю уряду з територіаль�
ним самоврядуванням, то їй слугує створена Розпорядженням
Ради Міністрів в липні 1997 року Спільна Комісія уряду та тери�
торіального самоврядування. Комісія представляє собою го�
ловну платформу для переговорів щодо правових розв’язань,
питань державного ладу та фінансових питань між урядом та
органами самоврядування в Польщі. До завдань Спільної Ко�
місії віднесено опрацювання спільної позиції уряду та самовря�
дування шляхом:

• окреслення економічних та соціальних пріоритетів з
питань, які стосуються територіального самовряду�
вання;

• ініціювання праць, пов’язаних із опрацюванням пра�
вових актів;

• здійснення аналізу та проведення експертизи право�
вих актів, урядових програм та документів, які стосу�
ються проблематики самоврядування;

• окреслення дій з метою пристосування структур само�
врядування до завдань, які виникають з процесу інтег�
рації з Європейським Союзом.

Головування в Спільній Комісії здійснюють спільно мi�
ністр внутрішніх справ і адміністрації та член Комісії, обраний
представниками територіального самоврядування. Уряд Поль�
щі в Спільній Комісії представлений окремими міністрами та
представниками Урядового Центру стратегічних досліджень,
а також секретарем Комітету Європейської інтеграції. Терито�
ріальне самоврядування представляють особи, визначені зага�
льнопольськими самоврядувальними організаціями (по два
представника з кожної), які беруть участь у роботі Спільної Ко�
місії: Конвент Маршалків Польщі, Асоціація повітів Польщі,
Асоціація метрополій Польщі, Асоціація міст Польщі, Асоціація
сільських гмін РП, Федерація Асоціацій гмін та повітів РП.

У рамках Спільної Комісії діють постійні робочі групи
(сьогодні їх налічується 9), серед яких функціонує група з пи�
тань підготовки до інтеграції з Європейським Союзом. Комісія
представляє собою форум для обміну думками з стратегічних
питань та місце для узгодження розв’язань між урядом та ор�
ганами самоврядування. Проблематика європейської інтегра�
ції є однією із найважливіших сфер діяльності Спільної
Комісії.
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Специфічні механізми співпраці між урядом та органами
самоврядування в сфері європейської інтеграції стосувались
перш за все реалізації проектів, які фінансувались з коштів Єв(
ропейського Союзу. Державні інституції були необхідним лан(
цюгом для здійснення оцінки проектів, підготовлених
органами самоврядування, та передачі їх на розгляд Європей(
ської Комісії. В залежності від програми та характеру структур(
ного фонду, який фінансував певний проект, на арені
появляються різноманітні інституції. Нижче представляємо
схематичний перелік державних органів, які співпрацювали з
органами територіального самоврядування.

Програма / Фонд ЄС Державна інституція,
посередник між бенефіціарами
та Європейською Комісією

Phare Економічно(соціальна
згуртованість

Міністерство економіки, праці та
соціальної політики; Департамент
воєводських контрактів та програм
допомоги

Польське Агентство розвитку
підприємництва

Програма прикордонної співпраці
Phare (Cross(Border Co(operation
Programme; CBC)

Керівний орган Програми
прикордонної співпраці
(організаційна одиниця
Міністерства внутрішніх справ і
адміністрації)

Програма ISPA (Instrument for
Structural Policies for Pre ( Accession)

Міністерство середовища

Державний Фонд охорони
середовища та водного господарства

Програма SAPARD (Special Accession
Programme for Agriculture and
Development

Агентство реструктуризації та
модернізації сільського
господарства

Міністерство сільського
господарства та розвитку села

Переміни, які відбувались в Європейському Союзі про(
тягом останніх 20 років, спричинили те, що суттєво зросла
роль регіонів та місцевих громад в функціонуванні інтегра(
ційних механізмів. Насправді саме вони є адресатами євро(
пейських структурних фондів. Це означає, що ефективність
урядової адміністрації на наднаціональному рівні є виріша(
льним чинником того, наскільки країна використовує шанси
в своєму розвитку, які дає можливість використання структу(
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рних фондів. Такий механізм призводить до того, що в період
асоціації з ЄС і протягом приготувань до членства значна увага
приділяється побудові ефективних інституційних механізмів
та кадрового і організаційного потенціалу в органах територіа�
льного самоврядування для співпраці з інституціями Співтова�
риства.

Треба зазначити, що політика ЄС щодо призначення тех�
нічної допомоги для Польщі за один із найважливіших пріорите�
тів розглядала питання зміцнення інституцій територіального
самоврядування та вирівнювання рівня розвитку регіонів Польщі.

Від 2000 року понад третина коштів програми Phare при�
значалась на розвиток тих регонів, які після вступу до Європей�
ського Союзу можуть відчувати найбільший тиск з боку
конкуренції в державах�членах ЄС. У 90�х роках на це завдання
було виділено 135 млн. євро, а протягом 2000—2002 рр. на ре�
гіональний розвиток призначено 470 млн євро (ці програми
сьогодні ще реалізовуються).

Допомога перш за все надавалась на розвиток міс�
цевої інфраструктури, необхідної для розширення еко�
номічної діяльності приватним сектором, а також на
розвиток транспорту та охорону навколишнього середо�
вища. Завдяки допомозі Європейського Союзу було реалізова�
но понад 600 такого роду інвестицій. Серед них як локальні
проекти з кошторисом від кількох десятків до кількох тисях єв�
ро, так і великі інфраструктурні проекти з бюджетом понад 2
млн євро кожний. Більшість інвестицій було реалізовано в
воєводствах: Вармінсько�Мазурське, Підліське, Підкарпатське,
Сілезьке та Любельське, які таку форму допомоги використову�
ють від початку 90�х років (в рамках програм STRUDER, RAPID,
INRED). До названих воєводств були додані в рамках наступних
етапів програми Свєнтокшиське, Куявсько�Поморське та Лодзь�
ке. Програма PHARE «Економічно�соціальна згуртованість» в
2002 та 2003 роках охопила всі воєводства Польщі.

Реалізовані проекти — це відрізки місцевих доріг, малі мо�
сти, прикордонні переходи та об’їздні дороги, місцеві станції
очищення стоків, газопроводи в малих місцевостях, водопрово�
ди разом з водозбірними станціями, енергетичні мережі, а також
нетипові проекти, які об’єднують інвестиції за допомогою в сфе�
рі консультування і освіти, як, наприклад, інкубатори підприєм�
ництва. Серед інфраструктурних проектів особливо важливими
були ті, які надали можливість розвитку туризму на територіях з
привабливим краєобразом або іншими історичними місцями.
Часто в досить простий спосіб можна було покращити якість ту�
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ристичної інформації (шляхом створення відповідних осеред�
ків) або надати доступ до цікавих місць (наприклад, завдяки
будові велосипедних шляхів). Програма PHARE дозволила, на�
приклад, сфінансувати багато інвестицій на Мазурах (озерна ча�
стина Польщі) та на підгір’ях Судетів (Карконоже). За підтримки
програми PHARE на цих територіх повстали приватні пансіона�
ти, було реалізовано велику кількість гмінних інвестицій, таких
як: малі мости та кладки над потоками в центрі гірських туристи�
чних містечок чи проведення ремонту узбережжя.

Протягом 2002–2003 років Польща отримала з Євросоюзу
наступні 2 млр євро. З цієї суми близько 400 млн євро щорічно буде
призначено на співфінансування завдань, які знаходяться в сфері
повноважень органів територіального самоврядування в рамках
програми PHARE «Економічно–соціальна згуртованість», Програ�
ми прикордонної співпраці PHARE, програм ISPA та SAPARD.

Відбір інвестиційних проектів здійснює правління
воєводства після проведення консультацій з інституціями те�
риторіального самоврядування різних рівнів (всередині кож�
ного із воєводств) та соціальними партнерами. Потім проекти
піддаються рецензії та до них вносяться поправки. Поправки та
зміни до проектів вносяться наступними (вищими) рівнями на�
ціональної адміністрації. Етап підготовки проекту можна пред�
ставити наступним чином:

Гміна місто � Правління Воєводства19
� Міністерст�

во економіки Польщі � Офіс Комітету європейської ін�
теграції Польщі � Європейська Комісія.

У групі інфраструктурних проектів для органів самовря�
дування переважають інвестиції в сфері охорони середовища
(в основному очищення стоків), дороги, які мають важливе зна�
чення для економіки регіону; і набагато рідше – в інфраструкту�
ру підтримки розвитку бізнесу (інфрастуктура туризму,
бізнес�інкубатори та ін.). Існує також низка невеликих інфра�
структурних проектів в рамках спеціально створеної «схеми
малих грантів на інфрастуктуру» Програми PHARE 2000 (стосу�
ється лише Вармінсько�мазурського, Любельського і Сілезько�
го). Органи самоврядування можуть також складати пропозиції
з двох напрямків: підтримка розвитку малих і середніх підпри�
ємств та організацію заходів, спрямованих на рівень кваліфіка�
ції та напрямки освіти існуючих та майбутніх працівників на
даній території.
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Територіальне самоврядування відігравало важливу роль
у процесі підготовки Польщі до членства в Європейському Со�
юзі. Ця роль разом із зближенням самого терміну приєднання
зростає, і можна припускати, що після вступу буде ще більша.
Витікає це з того факту, що органи територіального самовряду�
вання є головними реалізаторами інфраструктурних проектів,
які приносять конкретні матеріальні зміни в умовах життя гро�
мади, а також слугують створенню нових сприятливих умов для
розвитку економічної активності.

Ñï³âïðàöÿ ç íåäåðæàâíèìè îðãàí³çàö³ÿìè

Співпраця з організаціями громадянського суспільства
була надзвичайно важливим елементом процесу формування
підтримки ідей європейської інтеграції. Таку співпрацю реа�
лізовували всі без виключення органи публічної влади, залучені
до реалізації європейської політики: Сейм і Сенат, Президент,
Голова Ради Міністрів, Офіс Комітету європейської інтеграції,
окремі міністри в сфері своїх владних повноважень, воєводи.

Варто підкреслити, що активність громадськості в євро�
пейських питаннях набрала неймовірних розмірів. У «Альма�
насі проєвропейських організацій – 2003», опублікованому
Польським Фондом ім. Роберта Шумана, можна знайти опис
близько 250 товариств, фондів, клубів, які залучені до пропагу�
вання європейської ідеї, освітньої та навчальної діяльності, ту�
ристичних та промоційних акцій, та ін. А тому державні
інституції мали реального важливого партнера в третьому сек�
торі в реалізації усіх заходів, пов’язаних з інформуванням про
проблематику європейської інтеграції та охопленням навіть
найбільш специфічних середовищ (наприклад, з ініціативи то�
вариств недієздатних осіб було здійснено видання матеріалів
перед референдумом в алфавіті Бріля – для осіб з вадами зору).

Значну активність у цій площині виявив Президент Поль�
щі. З його ініціативи були створені:

• Фокусна група щодо майбутнього Європейського Союзу
– форум широкого обговорення про цілі та майбутній
кшталт європейської інтеграції. До участі в роботі групи
були запрошені представники Сейму, Сенату, парламе�
нтських клубів, державних інституцій (МЗС, Офіс КЄІ),
наукових кіл та недержавних організацій. Зустрічі фо�
кусної групи відбуваються щомісяця, а результати її ро�
боти будуть представлені в відповідному звіті.
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• Консультаційні групи: з питань європейської освіти
(форум зустрічей представників вищих навчальних
закладів, шкіл, освітніх товариств, ЗМІ, та органів
освіти, присвячені запровадженню доосвітньої про�
грами навчання модулів про Європу і польські відноси�
ни з Європейським Союзом; з питань просування та
європейської інформації (форум зустрічей представ�
ників інститутів опитування громадської думки та за�
собів масової інформації, присвячені обговоренню
стратегічних питань, пов’язаних із доведенням євро�
пейської інформації до громадської думки).

• Форум проєвропейських молодіжних організацій – зу�
стрічі представників молодіжних організацій з експер�
тами та представниками уряду для обговорення
питань, пов’язаних із ситуацією молоді після приєд�
нання до Європейського Союзу.

У свою чергу Голова Ради Міністрів створив Національну
Раду європейської інтеграції. Вона об’єднала відомі постаті з
світу політики, засобів масової інформації, науки та культури. Її
завданням було обговорення найважливіших питань, пов’яза�
них із підготовкою польського громадянського суспільства до
членства в ЄС, та формування думки поляків для забезпечення
підтримки для процесу включення країни до структур Євро�
пейського Союзу. Національна Рада систематично публікувала
точку бачення та звернення, які відносились до фундаменталь�
них проблем європеської інтеграції.

В Європейському Союзі досить важливим консультацій�
ними форумом, який об’єднує соціальних партнерів та недер�
жавних організацій є Економічний і соціальний комітет
(ECOSOC). У перспективі членства в Європейському Союзі во�
сени 1997 року в Польщі було створено Тимчасовий Комітет
для побудови співпраці з Економічним і соціальним коміте�
том. Механізм розподілу місць в Економічному і соціальному
комітеті вказує на те, що Польща буде мати 9 своїх представни�
ків. Тому Тимчасовий Комітет створила така сама кількість
організацій третього сектору: Федерація споживачів, Бізнес
Центр Клуб, Польська Рада бізнесу, Націаональна Промислова
Палата, Профспілка польських ремеслеників, Федерація
профспілок працедавців в сільськогосподарському секторі,
Національна рада сільськогосподарських палат, Незалежна
самоврядівна профспілка «Солідарність» i Всепольська феде�
рація профспілок. Головним завданням Тимчасового Комітету
було виконання функції консультаційного форуму в процесі
підготовки до членства Польщі в ЄС.
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Головний Уповноважений досить часто проводив кон�
сультації щодо переговорних напрямків з професійними орга�
нізаціями, асоціаціями бізнесу та профспілками. Найчастіше
такі зустрічі здійснювались за ініціативою цільової підгрупи,
відповідальної за підготовку проекту переговорної позиції в да�
ній сфері. Консультації також пропонувала Група з переговорів,
коли прийняття остаточного рішення щодо кшталту позиції
вимагала додаткової інформації та експертиз, отриманих від
представників органів територіального самоврядування та со�
ціальних партнерів.

Ðåôîðìà äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ â Ïîëüù³20

Образ проблематики європейської інтеграції не був би
повним без порушення питання змін, що здійснювались у сфері
публічної адміністрації. Приведення публічної адміністрації до
стандартів, які є обов’язковими в країнах�членах ЄС було необ�
хідним елементом ефективної реалізації європейської політи�
ки. Виникає це перш за все з двох обставин:

• Копенгагенські критерії в двоякий спосіб вимушують
здійснення змін в адміністрації: перше, через сформу�
лювання політичних вимог – діяльність інституцій на
основі демократичних засад, а по�друге, за допомогою
окреслення прагматичного критерію – спроможність
виконання зобов’язань (критерій цей було розвинено
пізніше в так званих мадридських критеріях, в рамках
яких говориться безпосередньо про адміністративну
здатність «administrative capacity»).

• Механізм функціонування низки спільних політик
Співтовариств вимагає перебудови національних ін�
ституцій в такий спосіб, щоб можна було ефективно
реалізовувати заходи, які виникають у співпраці з Спів�
товариствами; найбільш яскравим прикладом цього є
регіональна політика та використання структурних
фондів. У обох наведених випадках необхідно створи�
ти відповідні структури в рамках публічної адміністра�
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ції на регіональному та місцевому рівнях з тим, щоб,
наприклад, ефективно використовувати кошти з Фон�
ду згуртованості.

Поява такого чинника, як європейська інтеграція, відігра�
ла істотну роль в процесі реформування країн Центральної та
Східної Європи, суть якої можна охарактеризувати таким твер�
дженням: намір інтегруватись до ЄС визначив зовнішні,
об’єктивні, та такі, що не піддаються обговоренням,
критерії та стандарти функціонування системи держав�
ної адміністрації в країнах, які оголосили про такий на�
мір. Ці країни в силу обставин вибрали певну модель
державного управління, яка хоча і не описана у вигляді однієї
простої структурно�функціональної схеми, але фактично
впливає на систему держав�членів через низку норм, процедур,
стандартів та принципів, які дозволяють досить чітко відділити
те, що є «європейським», від всього іншого.

Польща, з одного боку, є прикладом країни, в якій протя�
гом останнього десятиріччя було здійснено радикальні зміни в
усій системі державної адміністрації, а з іншого — країною, ре�
форматорські дії якої були тісно пов’язані з процесом намагань
Польщі приєднатись до Європейського Союзу.

Польські реформи розпочались у 1989 році після підписання
Угоди Круглого Столу між урядом і проурядовими полiтичними си�
лами та опозицією, яку репрезентували представники «Солідар�
ності». Перший їх етап – це побудова тих інститутів, які необхідні
для створення в Польщі демократичних політичної та соціальної
систем. Треба звернути увагу на те, що деякі інститути були ство�
рені ще на стадії існування реального соціалізму в Польщі. Перш
за все мова йде про Конституційний Трибунал, Державний Три�
бунал та Уповноваженого з прав людини. Можна сказати, що у
більшості випадків мова йшла про створення нових, таких, які по�
кликані слугувати виконанню норм демократичної держави,
умов функціонування згаданих інститутів. Важливим моментом
також була побудова демократичної політичної системи, в якій
громадяни були б наділені гарантіями щодо реалізації їхніх прав
та свобод. Політичні реформи стосувались:

� запровадження повної свободи щодо зборів (в Польщі
не існує інституції звернення про згоду на публічні
збори; організатор повинен лише повідомити відпо�
відні органи влади про намір проведення зборів; забо�
рона можлива лише на підставі причин, визначених в
законі);
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� реалізації права на свободу об’єднання, що на практиці
означало визнання свободи створення та діяльності
політичних партій;

� визнання свободи преси та відміну цензури,
� заборона будь�яких форм дискримінації у питаннях

обіймання державних посад та виконання публічних
функцій;

� створення виборчої системи, яка б гарантувала рів�
ність, загальність права обирати і бути обраним, та
прозорість і чесність самого виборчого процесу (ви�
борчої кампанії, голосування та обрахунків результатів
виборів).

Створення всіх інституцій демократичного ладу спричи�
нило те, що Польща стала членом Ради Європи. Реалізація низ�
ки ринкових перетворень, так званої програми Бальцеровича,
дала також підставу до визнання Польщі як країни з ринковою
економікою та дозволило вступити до СОТ та Організації Еко�
номічної Співпраці та Розвитку (в 1996 році). Всі ці зміни, які
були здійснені протягом досить короткого часу (1990–1991),
дали можливість через три роки після встановлення офіційних
відносин Польщі з Європейськими Співтовариствами підтвер�
дити наміри про готовність підписання Європейської угоди
щодо надання Республіці Польща статусу країни асоціації.

Фактично політичну та інституційну складову копенга�
генських критеріїв Польща виконала ще до того моменту, поки
вони були офіційно сформульовані. Більш складним було, зви�
чайно, питання виконання економічних критеріїв, тобто ство�
рення стабільної ринкової економіки, здатної розвиватись та
бути конкурентною на міжнародному ринку, але і цей критерій
досить швидко було досягнуто в 1997 році, про що свідчив Від�
гук Європейської Комісії (так званий AVIS).

Треба чітко зазначити, що підхід ЄС до реалізації копенга�
генських критеріїв спрямований на аналіз практики і не зво�
диться лише до аналізу законодавства. Схвалення відповідних
нормативно�правових актів є лише формальною, попе�
редньою умовою для розгляду питання підготовки країни до
асоціації чи вступу до ЄС. Основний тягар зміщено в сторону
фактично дотримання норм права. А тому важливо не стільки
існування певної інституції, передбаченої законодавством, пев�
них норм в актах законодавства, як те, чи вони реалізовуються.
Важливо, що громадянин має право на справедливий суд, але
ще важливішим є те, чи він може реально сподіватись на спра�
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ведливий розгляд свого питання в судовому порядку і як довго
він триває

21
.

У випадку політичної демократії розглядається проблема
з точки зору дотримання демократичних принципів, таких як:
свобода діяльності політичних партій та громадських об’�
єднань, захист прав етнічних меншин, відсутність дискриміна�
ції з політичних, етнічних, культурних причин. Але для ЄС
дотримання цих засад є чимось очевидним, а тому істотним
елементом оцінки є стабільність демократії та те, чи забезпечує
функціонування демократичної системи ефективне управлін�
ня. Найбільш синтетичний вираз цього підходу сформульова�
ний в AVIS на тему Польщі: «Польща представляє характерні
риси демократії з стабільними інституціями, що гаранту�
ють верховенство права, права людини, повагу та захист
меншин».

Як доповнення зацитуємо ще «Періодичний Звіт про просу�
вання Польщі на шляху до членства в Європейських Співтоварист�
вах» від 1997 р.: «Політичні інституції Польщі продовжують
функціонувати належним чином в умовах стабільності,
включаючи співіснування виконавчої гілки та президента. Ця
стабільність була консолідована з набуттям чинності нової
Конституції 17 жовтня 1997 року».

Оцінки та поради Європейської Комісії в сфері державної
адміністрації протягом реалізації документу «Партнерство за�
ради членства», перш за все стосувались підвищення ефектив�
ності адміністрації та її професіоналізму, оскільки ефективна
реалізація європейських принципів та норм, належне застосу�
вання стандартів на національному рівні є найважливішою
умовою дієвого функціонування ЄС як цілісної системи, а для
держав�членів є ключовим інструментом для отримання всієї
можливої користі від належності до Союзу. Для того щоб
представити логіку оцінок та порад, наведемо ще одне оригіна�
льне твердження з Періодичного Звіту: «Партнерство заради
членства поставило вимогу звернути подальшу увагу на
забезпечення рівного доступу до державної служби як серед�
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ньостроковий пріоритет. Необхідно радикально змінити
статус державних службовців для забезпечення результа�
тивності державної адміністрації та розвитку відповідної
передаксеційної адміністративної здатності. Реалізація за�
конодавства, прийнятого в 1996 році, не дала бажаних резуль�
татів. На посаду державних службовців було призначено
незначну кількість осіб з моменту створення корпусу держав�
ної служби, переважна більшість зберегли статус працівників
державного управління».

Внесення змін до закону, який спрямований на покращан�
ня існуючої ситуації, знаходяться на обговоренні. Проект «За�
кону про державну службу» від 1998 року мав на меті
створення відкритої, конкурентної кар’єрної системи для то�
го, щоб замінити Закон «Про працівників бюджетної сфери»
від 1982 р. та Закон «Про державну службу» від 1996 року. Це
запровадить два нових щаблі у корпусі державної служби із за�
стосуванням конкурсного екзамену для набуття статусу
державного службовця. Основним занепокоєнням в процесі ре�
алізації закону буде забезпечення рівних можливостей досту�
пу до державної служби на відкритій та незалежній основі з
метою збереження плинності системи управління на кілька
років вперед. Питання оплати праці також віднайшло своє
вирішення в законопроекті від 1998 року та потребуватиме
подальшої уваги в наступні роки з тим, щоби забезпечити за�
лучення та збереження кваліфікованих службовців».

З точки зору підготовки Польщі до членства в Європейсь�
кому Союзі найважливіше значення мали наступні реформи,
проведені в сфері публічної адміністрації (див. табл. 2):

1. Децентралізація повноважень, відповідальності та за�
собів публічної адміністрації, в результаті якої значна
частина публічних завдань виконується трирівневою си�
стемою самоврядівної адміністрації (гміна, повіт, воєвод�
ство). Їх виконавчі органи обираються місцевими
громадами, вони наділені власним майном та диспону�
ють незалежним бюджетом, окремим від державного бю�
джету. Органи територіального самоврядування
виконують всі критерії, визначені Європейською Хартією
самоврядування для того, щоб визнаватись «справжнім»
самоврядуванням. Це довзволяє їм бути повновправними
парнтерами для відповідних європейських інституцій.

2. Реформа урядового центру, яка призвела до ліквідації
більшості галузевих міністерств та створення на їхньому
місці функціональних міністерств. Ця реформа також
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змінила модель функціонування міністерств, які сконцен�
трували свою діяльність на функціях планування та стра�
тегічного управління, опрацювання регулювань і
здійснення моніторингу соціально�економічних проце�
сів. Міністерства були виключені з процесів операційного
керівництва інституціями, які виробляють публічні блага,
державними підприємствами і т. ін. Одночасно створено
систему виконавчих агентств, які на замовлення уряду ви�
конують публічні завдання в сфері регулювання ринків та
управління майном, контролю та обертів спеціальними
благами. Було здійснено реформу державної служби,
створюючи підгрунтя для зміни способу функціонування
державних інституцій в напрямку забезпечення їх апо�
літичності та професійності.

3. Створено низку інституцій процедурного характеру, які
мають на меті підвищення якості функціонування адмi�
ністрації та збільшення публічного контролю за їх діяль�
ністю. Потрібно згадати такі ров’язання, як система
публічних замовлень, доступ до публічної інформації та
стандарти відкритості діяльності органів публічної адмi�
ністрації. Також від початку 80�х років у Польщі функціо�
нують адміністраційні суди, що значною мірою призвело
до встановлення високих стандартів адміністративної
юстиції.
З моменту зустрічі в верхах у Мадриді пріоритет у сфері

державної адміністрації знаходиться в площині підвищення
ефективності діяльності, запровадженні більш сучасних мето�
дів управління та організації, побудові адміністрації, зручної
для громадянина, що працює чітко та вирішує проблеми, які во�
на покликана розв’язувати. Це означає, що країни, такі як Поль�
ща, перейшли від етапу створення інституційного ладу до етапу
удосконалення механізмів його функціонування. В результаті
реалізованих у 90�х роках реформ державного управління вда�
лось досягнути такого рівня політичної демократії, механізмів
управління та функціонування державних органів, що вони
ніколи не представляли собою проблему в намаганнях Польщі
спочатку отримати статус асоціації, а потім і стати повноправ�
ним членом Європейського Співтовариства.
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Календар отримання членства в Європейському Союзі

РОКИ КАЛЕНДАР ПОДІЙ: ПОЛЬЩА — ЄС

1 2

1988 Встановлення дипломатичних відносин між Польщею та Європей�
ським Економічним Співтовариством. Початок переговорів щодо
Угоди про торгівлю та економічне співробітництво

1989 Створення Польської місії при Європейському Співтовари�
стві в Брюсселі.
Паризька зустріч у верхах семи найбільш економічно розвинутих
країн світу, в ході якої було прийнято рішення про надання еконо�
мічної допомоги для Польщі та Угорщини. Координацію допомоги
доручено Європейській Комісії (ЄК).

Підписання у Варшаві Угоди між Польщею та ЄС про торгівлю та
економічне співробітництво.

Польська сторона розпочинає в Брюсселі неофіційні переговори,
які стосуються початку переговорів про асоційоване членство
Польщі до Європейського Співтовариства.

Рада Європейських Співтовариств ухвалює Розпорядження ЄЕС
№ 3906/89 про надання економічної допомоги для Польщі та Угор�
щини (OJL 375/89), яке становить правову базу для створення
програми PHARE (Poland, Hungary – Assistance for Restructuring of
their Economies)

1990 Європейське Співтовариство представило умови, за яких Польща
може приступити до переговорів про асоційоване членство: про�
грес у реалізації політичних та економічних реформ, запроваджен�
ня принципу верховенства права, дотримання прав людини,
політичний плюралізм, демократичні вибори та вступ на шлях
ринкової економіки (квітень 1990).

Польща подала в Брюсселі офіційну заявку про початок перегово�
рів щодо Договору про асоційоване членство в ЄС (25 травня 1990).

Польща в якості першої країни Центрально�Східної Євро�
пи представила Європейській Комісії проект тексту Угоди
про асоціацію (21 червня 1990).
Призначення Посла Європейського Співтовариства у Польщі.
Європейська Комісія отримала від Ради Міністрів ЄС повноваження
на проведення офіційних переговорів з польським урядом щодо
укладення Угоди про асоціацію (22 грудня 1990)
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1991 Згідно з Постановою Ради Міністрів Польщі № 11/91 було призна�
чено Уповноваженого уряду з питань європейської інтег�
рації та іноземної допомоги в структурі Офісу Ради Міністрів
Польщі (29 січня 1991).

Зустріч у верхах Європейської ради в Маастріхт, метою якої було
прийняття рішення про створення валютного, економічного та по�
літичного союзу. Ухвалено також Договір, який став основою Єв�
ропейського Союзу (9–10 грудня 1991).

Підписання Європейської угоди, яка встановлювала асоціацію
Республіки Польща у Європейських Співтовариствах та країнами�
членами (Європейська угода). Одночасно підписано Перехідну
Угоду (16 грудня 1991)

1992 Ухвалення Сеймом Закону «Про ратифікацію Європейської
угоди про асоціацію Республіки Польщі в Європейському
Співтоваристві», в якому Сейм висловив згоду на ратифікацію зга�
даної Угоди Президентом РП. Сейм прийняв Постанову про реаліза�
цію Європейської угоди, згідно з якою було створено Комісію у
справах Європейської угоди та зобов’язано Уряд представити програ�
му дій щодо адаптації польської економіки (до 30 вересня 1992 року)
та польської правової системи (до 31 січня 1993 року) до вимог, які
випливають з положень Європейської угоди (4 липня 1992).

Ратифікація Європейської угоди Європейським Парламентом
(16 вересня 1992).

Країни Вишеградської групи представили Європейській Ко�
місії у Брюсселі та голові Європейської Ради в Лондоні Меморандум
урядів Чехословаччини, Угорщини та Польщі про посилення
процесу інтеграції з Європейським Співтовариством та про май�
бутнє членство (так званий Вишеградський меморандум на зустріч
у верхах Європейського Співтовариства в Единбурзі).

Зустріч у верхах Європейської Ради в Единбурзі, під час якої Євро�
пейська Комісія представила Раді Звіт про нову форму асоціації для
країн Центральної та Східної Європи. Рада ствердила, що Угоди,
укладені між ЄС і згаданими країнами, повинні бути якнайшвидше
запровадженні в життя. Було також прийнято рішення про розгляд
можливості членства країн Вишеградської групи в ЄС під час зу�
стрічі у верхах в Копенгагені (11–12 грудня 1992)

1993 Зустріч у верхах Європейської Ради у Копенгагені, під час якої
Співтовариство вперше підтвердило можливість приєднання до неї
країн асоціації, якщо вони висловлять таке бажання та після вико�
нання ними базових політичних критеріїв (21–22 червня 1993).

Перше засідання Спільної Парламентської Комісії (Парла�
ментського Комітету Асоціації), створеної згідно зі статтею
108 Європейської угоди в якості органу для обміну думками депута�
тів польського парламенту (12 депутатів Сейму та 3 сенатори) і Єв�
ропейського Парламенту (15 депутатів).

Рішення Ради Міністрів та Європейської Комісії про укладення Єв�
ропейської угоди і, таким чином, завершення процедури ратифіка�
ції (13 грудня 1993)
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1994 Набрання чинності Європейською угодою (Вісник Законів
від 27 січня 1994 року № 11, позиція 38). Постанова Ради Мініс
трів № 4/94 «Про набрання чинності Європейської угоди». Рада
Міністрів Польщі схвалила проект програми заходів щодо адапта
ції польської економіки та правової системи до вимог Європейсь
кої угоди (1 лютого 1994).

Перше засідання Ради Асоціації, на якому вона ухвалила свій
регламент. Рада, зокрема буде тлумачити Європейську угоду. Орга
ном, який забезпечує діяльність Ради, визначено Комітет Асоціації,
що складається з делегатів країн членів ЄС та Європейської Комісії і
польського уряду (7 березня 1994)
Рада Міністрів Польщі надала повноваження Голові Ради
Міністрів (прем’єр-міністру) подати відповідним органам
Європейського Союзу заявку про членство Польщі в Євро-
пейському Союзі. Порядок експертизи передбачав складення
вступного та заключного відгуків (29 березня 1994)
Ухвалення Радою Міністрів РП Постанови № 16/94 «Про додаткові
вимоги до порядку роботи з урядовими проектами нормативно 
правових актів з огляду на необхідність виконання критеріїв відпо
відності праву Європейського Союзу» (29 березня 1994).

Міністр закордонних справ Республіки Польща в Афінах
подав офіційну заявку на членство Польщі в Європейсько-
му Союзі, відповідно до Договору про Європейський Союз, та
повідомив, що Польща готова у відповідний термін розпочати пе
реговори щодо приєднання (8 квітня 1994).

В Натоліні Голова Європейської Комісії Жак Делор урочисто від
крив філію Європейського Колегіуму в Брюгге (Сollege of Europe,
Brugge). Підписання у присутності Жака Делора домовленості між
Європейським Інститутом державного управління (EIPA) в Мааст
ріхт та Європейським Інститутом в Лодзі, а також інавгурація діяль
ності філіалу EIPA в Польщі.

Відбулось перше засідання Комітету Асоціації РПЄС у Варшаві. За
вдання Комітету полягає у здійсненні нагляду за запровадженням та
виконанням положень Європейської угоди, надаючи підтримку у
цій сфері Раді Асоціації (2324 червня 1994).

Документ, представлений Урядом Республіки Польщі німецькому
Головуванню в ЄС, про сподівання Польщі щодо прискорення інте
грації з Європейським Союзом, в якому були зазначені очікування
польської сторони на здійснення відповідних кроків ще до Міжуря
дової конференції 1996 року, які створять для Польщі можливість
отримання членства ще у 2000 році (2 серпня 1994).

Зустріч у верхах Європейської Ради в Гессені, під час якої була ух
валена Стратегія підготовки до членства країн асоціації з Централь
ної та Східної Європи (810 грудня 1994).

Підписання у Варшаві додаткового Протоколу до Європейської
угоди, який надає Польщі можливість використовувати недоступні
до цього часу програми ЄС у наступних сферах: наукові досліджен
ня і розвиток технологій, інформаційні послуги, охорона довкілля,
освіта та навчання, соціальна політика та охорона здоров’я, захист
прав споживачів, малі та середні підприємства, туризм, культура, ау
діовізуальний сектор, дотримання громадянських прав, полегшен
ня торговельного обміну, енергетика, транспорт, боротьба з обігом
наркотиків та наркоманією (23 грудня 1994)

2.1. Ïîëüùà – ìåõàí³çìè êîîðäèíàö³¿ ºâðîïåéñüêî¿ ïîë³òèêè 201



1 2

1995 Європейська Комісія прийняла Білу Книгу про підготовку країн
асоціації з Центральної та Східної Європи до інтеграції з внут
рішнім ринком ЄС (3 травня 1995).

Друге засідання Ради Асоціації РПЄС в Брюсселі. Підписання Дода
ткового Протоколу до Європейської угоди про відкриття програм
Євросоюзу для Польщі. Польща представила свою позицію щодо
Білої Книги Європейської Комісії (17 липня 1995).

Постанова Ради Міністрів № 133/95 «Про виконання зобов’язань,
які випливають з Європейської угоди про асоціацію РП в Європей
ському Співтоваристві у сфері адаптацій польського права до пра
вових стандартів Європейського Союзу та у зв’язку з необхідністю
здійснення заходів по запровадженню рекомендацій Білої Книги
Європейської Комісії про підготовку країн асоціації з Центральної
та Східної Європи до інтеграції з внутрішнім ринком ЄС» (14 листо
пада 1995).

Зустріч у верхах Європейської Ради в Мадриді, на якій Рада зверну
лася з проханням до Європейської Комісії розпочати підготовку
відгуків (avis) про подані аплікаційні заявки таким чином, щоб вони
могли бути представлені Раді в досить короткий час після закінчен
ня Міжурядової конференції та початку підготовки комплексного
звіту на тему розширення (1516 грудня 1995)

1996 Європейська Комісія відкрила Бюро обміну інформацією про тех
нічну допомогу (TAIEX), метою якого є забезпечення обміну інфор
мацією та надання послуг на користь країн асоційованих членів у
сфері законодавства Співтовариства, його транспозиції на націо
нальне законодавство, пояснення правничої термінології, пере
кладів, навчань, обміну кадрами тощо (березень 1996).

Згідно з рішенням Ради Міністрів РП, Бюро Уповноваженого Уряду
з питань європейської інтеграції було зобов’язане визначити обся
ги та здійснювати координацію діяльності, пов’язаної з підготов
кою відповідей на анкети Європейської Комісії, в тому числі
збирання інформації — відповіді міністерств та центральних орга
нів влади та їх подальшої передачі до Європейської Комісії, а також
представлення Раді Міністрів інформації з цього питання (бере
зень 1996).

Постанова Сейму РП «Про підготовку Польщі до членства в Євро
пейському Союзі», в якій містилося звернення до Ради Міністрів
щодо прискорення правової і економічної діяльності, спрямованої
на адаптацію Польщі до майбутнього членства в ЄС та опрацюван
ня Національної Програми підготовки Польщі до членства
в ЄС і представлення її на розгляд Сейму РП (14 березня 1996).

Європейська Комісія передала урядам країн асоційованих членів, в
тому числі і польському урядові, анкету, яка містила питання у 23
різноманітних галузях (нараховувала 170 сторінок). На основі від
повідей на анкету ЄК повинна підготувати Відгук про заявку Польщі
(і відповідно інших країн асоційованих членів) щодо членства в ЄС
(26 квітня 1996).

Рада Міністрів РП затвердила повний пакет відповідей на анкету Єв
ропейської Комісії, який становив 26 томів, що загалом нараховува
ли 2664 сторінки (15 липня 1996).
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Закон «Про Комітет Європейської інтеграції» (Вісник Законів 1996,
№ 106, поз. 494). Відповідно до ст. 1 Закону, до завдань Комітету від
несено програмування та координація політики з питань, пов’яза
них з інтеграцією Польщі з ЄС, а також програмування і
координація заходів щодо адаптації Польщі до європейських стан
дартів та координація діяльності органів державного управління у
сфері отримуваної міжнародної допомоги (8 серпня 1996).

Розпорядження Голови Ради Міністрів Польщі «Про затвердження
статуту Офісу Комітету європейської інтеграції», який є державним
органом, що забезпечує діяльність Комітету Європейської інтегра
ції (2 жовтня 1996)

1997 Міністр фінансів Г.Колодко представив на засіданні Комітету Євро
пейської інтеграції економічну програму «Євро2006», що визнача
ла цілі, яких повинна досягнути Польща щодо створення в Європі
економічного та валютного союзу.

Ухвалення Радою Міністрів РП документа під назвою «Національ-
на стратегія інтеграції» (НСІ) (28 січня 1997).

Прийнято Постанову Ради Міністрів № 13 «Про Регламент діяльно
сті Ради Міністрів», згідно з якою урядові органи зобов’язувалися
аналізувати проекти нормативних правових актів під час процеду
ри їх узгодження з точки зору відповідності праву ЄС.

Інавгураційне засідання Ради Європейської інтеграції, існування
якої передбачено НСІ: «Буде створено Раду Європейської інтеграції,
яка зосередить представників урядових кіл, експертів у галузі еко
номіки і права, представників неурядових організацій. Її завданням
буде консультація процесу отримання членства» (9 травня 1997).

Рада Міністрів РП прийняла звіт «Про виконання програми заходів
щодо адаптації польської економіки та правової системи до вимог
Європейської угоди та майбутнього членства в Європейському Со
юзі на 19921996 роки».

Рада Міністрів РП прийняла «План заходів щодо реалізації Націона
льної стратегії інтеграції» (3 червня 1997).

Постанова Сейму РП «Про внесення змін до Регламенту Сейму Рес
публіки Польща», згідно з якою Президент, Рада Міністрів та комісії
Сейму зобов’язані представляти обґрунтування щодо відповідності
проекту закону, внесеного Сенатом, праву Європейського Союзу
або заяву про ступінь та причини невідповідності згаданому праву.

Зустріч у верхах Європейської Ради в Люксембурзі, на якій згідно
з Маастрихтським Договором прийнято рішення про початок пе
реговорів щодо членства в ЄС з Польщею, Чехією, Угорщиною, Ес
тонією, Словенією та Кіпром. Початок переговорів заплановано на
зламі березняквітня 1998 року (15 грудня 1997)

1998 Згідно з Постановою Ради Міністрів РП, було створено посаду Упо
вноваженого Уряду з питань переговорів про членство Польщі в
Європейському Союзі (24 березня 1998). Прем’єрміністр Польщі
створив Групу переговорів з питань вступу Республіки Польща до
Європейського Союзу (27 березня 1998).
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Згідно з домовленостями, досягнути в Люксембурзі 31 бере-
зня 1998 року, розпочалася вступна фаза переговорів Поль
щі з ЄС.

Почалась перша стадія переговорів, яка полягала на проведенні
аналізу (скринінгу) польського законодавства з точки зору його
відповідності до «спільного доробку» ЄС.

29 квітня 1998 року Комітет Європейської інтеграції прийн-
яв «Національну Програму підготовки Польщі до членства
в ЄС». Рада Міністрів схвалила цей документ 23 червня 1998 року.

Рада Міністрів РП створила посаду Уповноваженого Уряду з питань
обслуговування фінансових коштів, які надходять з Європейського
Союзу.

Розпорядженням Прем’єрміністра було створено Міжвідомчу
групу з питань підготовки переговорів про приєднання до
Європейського Союзу. До складу цієї групи ввійшли віцемініст
ри найважливіших секторних міністерств та керівники централь
них органів влади, які очолювали 28 секторних підгруп та 5
горизонтальних підгруп (загалом 33 підгрупи, що займалися відпо
відними напрямами переговорів, кількість яких впродовж діяльно
сті Міжвідомчої групи зросла до 37) (16 липня 1998).

Польща була першої країною зпоміж кандидатів, яка представила
ЄС переговорні позиції по семи переговорним напрямам: «Наука та
дослідження», «Освіта, навчання та молодь», «Промислова політи
ка», «Малі та середні підприємства», «Спільна зовнішня політика та
безпека», «Телекомунікація, та інформаційні технології», «Культура
та аудіовізуальна політика» (1 вересня 1998).

Під час зустрічі в Брюсселі представники країн Люксембурзької
групи та країнчленів ЄС в рамках Міжнародної конференції щодо
приєднання на рівні керівників делегації країнамкандидатам було
представлено сім спільних позицій Співтовариств, які були
відповіддю на переговорні позиції країнкандидатів, поданих до ЄС
у вересні 1998 року (29 жовтня 1998).

Європейська Комісія представила перший річний Звіт про прогрес
Польщі на шляху до членства в ЄС (4 листопада 1998)

1999 Відбулась остання передбачена календарем зустріч, присвячена
аналізу права (1 липня 1999).

Головний Уповноважений Польщі передав переговорну позицію в
напрямі «Сільське господарство». Це була остання з двадцяти дев’я
ти переговорних позицій Польщі, представлених Польщею на да
ному етапі переговорів (16 грудня 1999).

Прем’єрміністр створив Національну Раду європейської інтегра
ції, яка об’єднала представників громадських і професійних орга
нізацій та аналітичних і наукових середовищ. До головних завдань
Національної Ради – дорадчого органу Прем’єрміністра  віднесе
но підготовку висновків з питань проходження Польщею процесу
вступу до ЄС, а також здійснення діяльності з метою забезпечення
суспільного порозуміння щодо стратегії інтеграції (30 грудня
1999)
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2000 Прем’єрміністр створив Міжвідомчу групу з питань підготовки
оцінки користі та витрат, які виникають у результаті процесу інтег
рації Польщі до Європейського Союзу. Організаційне забезпечення
діяльності групи покладено на Міністерство економіки (17 берез-
ня 2000).
Було створено Комісію європейського права Сейму, відповідальну
за розгляд проектів нормативноправових актів з точки зору їх від
повідно європейському праву. До складу Комісії ввійшли представ
ники всіх ключових політичних фракцій (13 липня 2000).
Створено Надзвичайну Комісію європейського законотворення
Сенату, відповідальну за розгляд «європейських» законів на даль
шому етапі законодавчого процесу (4 серпня 2000).
Тимчасово було призупинено переговори в напрямі «Свобода на
дання послуг». Перший раз було завершено переговори в напрямі, в
якому Європейський Союз прийняв переговорну позицію Польщі
щодо перехідного періоду (14 листопада 2000)

2001 Ніцца. Офіційно було підписано Ніццький Договір, який відкриває
шлях до планового розширення Співтовариства. Припускається, що
ратифікація Договору відбудеться до кінця 2002 року, яка надасть
можливість Європейському Союзу досягти стану готовності для
прийняття нових членів з початку 2003 року (26 лютого 2001).
Ґетеборг. Відбулась зустріч Європейської Ради в верхах, під час
якої було прийнято рішення, згідно з яким переговори з найкраще
підготовленими кандидатами завершаться в 2002 році. Співтовари
ство визначає, що його ціллю є прийняття перших кандидатів в
2004 році (15-16 червня 2001)

2002 Польща закрила 27 переговорних напрямів до 2 листопада
2002 року. На сьогоднішній день відбуваються переговори в трьох
наступних переговорних напрямах: «Політика конкуренції», «Сіль
ське господарство», «Фінанси і бюджет».

Європейська Комісія публікує звіт, в якому зазначає, що
Польща (так само, як і інші дев’ять країн-кандидатів) вико-
нає членські критерії до 1 січня 2004 (9жовтня 2002)

Çàãàëüí³ âèñíîâêè ç äîñâ³äó Ïîëüù³

Досвід Польщі в сфері координації політики європейсь
кої інтеграції містить у собі кілька характерних рис, які можна
вважати універсальними:

1. Координаційний орган повинен бути завжди розміще
ний якомога ближче (маються на увазі повноваження та
відповідальність) до виконавчого органу, який займає
центральне місце в процесі прийняття рішень. Усі інші
механізми – особливо протягом першої фази відносин з
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Європейським Союзом – призводять до зменшення ефек
тивності діяльності в сфері європейської інтеграції.

2. Потрібно залучити всі без виключення державні органи
до європейських питань від самого початку процесу інте
грації, показуючи їм їхню роль, завдання та відповідаль
ність у даній сфері. При цьому важливо забезпечити, щоб
усі міністерства та центральні органи, а також територіа
льні органи виконавчої влади створили відповідні струк
турні одиниці, підготовлені до реалізації європейських
завдань. Наслідком такого підходу є побудова кадрового
потенціалу, здатного до виконання завдань, пов’язаних із
співпрацею з інституціями Співтовариств

22
.

3. Ключовим питанням для успішності процесу адаптації до
вимог інтеграції є організація національного запліччя
цілого процесу, оскільки спосіб переказування результа
тів узгоджень всередині країни до інституцій ЄС є друго
рядним і рутинним та, зазвичай, відбувається через
Міністерство закордонних справ та його брюссельський
підрозділ – Постійне представництво. Такий механізм по
своїй суті є продиктований вимогами інституцій Євро
пейського Союзу, які потребують існування одного парт
нера для контактування з даною країною. Ключем до
успіху є існування ефективного та дієвого механізму все
редині уряду, або навіть всередині цілої адміністрації.

4. Надійність підготовки до приєднання сильно залежить
від розміру та способу використання національними ін
ституціями коштів технічної допомоги, яка пропонується
програмами Європейського Союзу. Створення ефектив
них урядових структур, здатних до партнерської співпра
ці з програмами ЄС, є важливою умовою досягненню
успіху в даній сфері.

5. Дієвість політики європейської інтеграції поставлено в
залежність від співпраці з третім сектором – територіаль
ним самоврядуванням, недержавними організаціями та
приватним сектором. Залучення різноманітних суспіль
них груп було одним із елементів успіху політики польсь
кого уряду, особливо на кінцевих етапах процесу
приєднання до Європейського Союзу (інформаційна ак
ція та європейський референдум).
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Кількість працівників, підготовлених до співпраці з інституціями Європейсь
кого Союзу в урядовій адміністрації: центральній та територіальній складає
близько 4000 осіб. У маршалковських офісах (воєводське самоврядування) ця
кількість становить близько 800 осіб. На рівні повітів та гмін не можна предста
вити точних даних, але можна припускати, що кілька тисяч службовців. Дані
згідно із звітом Офісу Комітету європейської інтеграції за травень 2003 року.



Наталія Гнидюк

2.2. Словаччина – механізми координації європейської політики

2.2. Ñëîâà÷÷èíà – ìåõàí³çìè êîîðäèíàö³¿
ºâðîïåéñüêî¿ ïîë³òèêè

З часу становлення Словацької Республіки як самостійної
держави у 1993 році, вступ до Європейського Союзу було визна
чено одним з пріоритетів зовнішньої політики Словаччини.
Взаємні стосунки між Словаччиною та Європейським Союзом
базуються на Європейській угоді, яка була підписана 4 жовтня
1993 року і вступила в дію 1 лютого 1995 року.

Однак процес приєднання Словаччини до європейських
структур не відбувався плавно та не характеризувався сталим
поступом. Виникало це, перш за все, із внутрішньої політичної
ситуації в Словаччині: протягом кількох років уряди були сфор
мовані партіями, які з небажанням (або навіть протидією) від
носились до питань європейської інтеграції. Окрім того, такі
проблеми як недотримання прав людини, поширення корупції
та явні антиринкові методи управління економікою країни
спричинили негативне відношення європейських інституцій
до процесу приведення стандартів Словаччини до європейсь
ких вимог та запізнення із прийняттям рішення про відкриття
переговорів із Словаччиною.

Клопоти цієї країни із входженням до західних структур
можна яскраво продемонструвати фактом, що Словаччина про
тягом зустрічі в верхах глав країн НАТО улітку 1998 року не була
запрошена до членства в пакті. Витікало це виключно із політич
них передумов, оскільки рівень словацьких збройних сил нічим
не поступався сусіднім країнам – Чехії, Угорщини та Словенії.

З точки зору економічних критеріїв Словаччина мала до
сить добру позицію. Можна сказати, що якби рішення про вступ
до Європейського Союзу або НАТО визначалось виключно еко
номічними показниками, то Словаччина пройшла би цей тест
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без будьяких перешкод. Починаючи з 1994 по 1998 роки, еко
номічне зростання склало 5% і було одним із найвищих показ
ників серед країн Центральної та Східної Європи, тоді як рівень
інфляції виносив одноцифровий показник від 1995 року. Окрім
цих двох унікальних досягнень в Центральній Європі, існують
інші більш виразні, якщо пригадати, які економічні перспекти
ви пророкувались за часів одержання цими країнами незалеж
ності. Дійсно, бажання Чехії мати свою власну валюту, на яку б
не впливали проблеми, пов’язані з більш слабкою промисло
вою базою і людським капіталом Словаччини, прискорило роз
пад Чехословаччини. Однак, хоча обидві валюти з початку були
еквівалентні, зараз словацька крона дещо сильніша.

Незважаючи на згадані економічні успіхи, Словаччина
мала значні проблеми, пов’язані з отриманням підтримки ідеї
європейського приєднання, оскільки автократичні уряди, очо
лювані Володимиром Мечіяром, спричинили появу багатьох
політичних явищ, які дискваліфікували в очах європейських
політиків країну як кандидата до Європейського Союзу. Репута
ція країни на міжнародній арені була надзвичайно погана ізза
внутрішньодержавних проблем, а додатково підважувалась не
прихильним ставленням з боку сусідніх країн. Кожна з них мала
якісь конфлікти з Братиславою, Будапештом – з приводу недо
тримання прав угорської меншини, Відем – з приводу проблем,
пов’язаних з атомною безпекою (Словаччина запустила атомну
електростанцію за технологією, подібною до Чорнобильської)
і з Прагою – з економічних причин та виходячи із взаємної во
рожості політичних лідерів обох країн.

Перелом наступив в 1998 році. Країну охопила глибока по
літична криза, спричинена неможливістю вибору парламентом
нового президента республіки. Поділи та політичні конфлікти
досягнули такого розміру, що, незважаючи на вісім спроб, не
вдалось обрати кандидата, здатного отримати підтримку біль
шості в парламенті. За такої ситуації у вересні 1998 року відбу
лись парламентські вибори, в результаті яких було сформовано
нову правлячу коаліцію, з виразно вираженою прозахідною та
проєвропейською політикою. Ця коаліція успішно усунула від
влади прем’єрміністра Мечіяра та пов’язаних із ним політиків.
Однак політичний стан країни був досить складним, про що
свідчить наведений нижче фрагмент новорічного звернення,
проголошеного новим прем’єрміністром Мікуласем Дзюрінде:

«Ми не повинні миритися з ситуацією, в якій обмежена
кількість обраних заволоділа власністю, а решта народу зму�
шена підбирати крихти, залишені ними... Мені здається, що у
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1998 році золота лихоманка у Словаччині досягла своєї куль�
мінації – з приватизаторами у пошуках власності, та гроши�
ма, які набувають все більшого значення. Я глибоко
переконаний, що 1999 рік стане роком солідарності: солідар�
ності тих, хто має і тих, у кого не має нічого або обмаль, со�
лідарності тих, хто розподіляє кошти і тих, хто від них
залежить...

1999 рік також буде роком безкомпромісної боротьби з
криміналом, вимаганнями і злочинним світом. У будь�якому су�
спільстві мафія подібна раку. Це підступна хвороба, і ми маємо
боротися з нею. Наше суспільство очікує, що буде внесено яс�
ність у розслідування деяких злочинів. Суспільство очікує, що
ми розберемось з кількома контрактами, невигідними держа�
ві, а також присвоєнням нашої спільної власності. Ми повинні
діяти швидко.

Дорогі громадяни! Ми стоїмо на порозі дійсно складного
року, який, однак, може стати для нашої країни історичним
та вдалим роком, що принесе нову надію. Саме цього року ЄС
вирішить, з якими країнами розпочати переговори про вступ
до Євросоюзу. Не підлягає будь�якому сумніву, що 1999 рік дає
нашій державі практично останній шанс, щоб стрибнути на
підніжку потягу до Європейської інтеграції. Я впевнений, що
наше майбутнє, майбутнє наших дітей і всієї Словаччини – в
Європейському Союзі. Будь�який інший вибір – це гірший вибір».

Політична зміна, яка наступила в Братиславі, та реальні
досягнення нового уряду в демократизації відносин всередині
країни, у подоланні корупції та інших патологій, що появились
на перехресті політики, економіки, засобів масової інформації і
діяльності спеціальних служб, спричинили зміну відносини до
кандидатури Словаччини на членство у Європейському Союзі.
13 жовтня 1999 року Європейська Комісія рекомендувала краї
намчленам ЄС розпочати переговори з Румунією, Словаччи
ною, Литвою, Латвією, Болгарією та Мальтою. Остаточно
Словаччина віднайшлась в групі десяти країн, які успішно заве
ршили процес переговорів про вступ в Копенгагені (16 грудня
2002 року) та підписали Акт про приєднання 16 квітня 2003 ро
ку в Афінах.

Приклад Словаччини є цікавим, виходячи з факту, що ця
країна пройшла винятково складний шлях підготовки до член
ства і фактично протягом 19971998 років вважалась країною,
шанси якої незначні для отримання членства в Європейському
Союзі. А тому заслуговує уважного аналізу питання ефективно
го подолання цієї проблеми.
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Статус самостійної суверенної держави Словаччина
отримала 1 січня 1993 року. В цей день наступив остаточний
розпад Чеської та Словацької Федеральних Республік, і Слова
цька Республіка могла розпочати нове існування, опираючись
на Конституцію, що ухвалена Національною Радою Словацької
Республіки 1 вересня 1992 року. Для Словаччини парадоксаль
ним був факт створення підвалин першої демократичної, неза
лежної держави проти волі словацького народу. Якщо говорити
про долю федерації, то переважна більшість громадян двох рес
публік (понад 80%) вимагали проведення референдуму з дано
го питання; лише 16% підтримувало ідею створення двох
незалежних держав. Однак, процедура, пов’язана з проведен
ням референдуму в Федеральних Зборах

1
, яка була ініційована

весною 1991 року, не призвела до його проведення. В другій
половині 1991 року на словацькій політичній сцені появля
ються націоналістичні політичні угрупування

2
, які швидко і

радикально змінюють ставлення частини суспільної думки. В
результаті вже 17 липня Національна Рада схвалила деклара
цію про суверенність, а одночасно, частина лівої еліти, пов’я
зана з Мечіярем в великому поспіху та без консультацій з
опозицією, приготувала та призвела до ухвалення 1 вересня
1992 року Конституції.

Організація виконавчої влади та поділ компетенцій в її ра
мках показує, що автори Конституції вбачали в уряді орган, який
може відігравати ключову роль, хоч і за посередництвом парла
менту. Президентові Республіки Конституція відвела нечітко
окреслену і «слабку» позицію. До 1999 року президента обирав
парламент, положення Конституції не передбачали інституції
контрасигнації його актів, що призводило до частих його конф
ліктів з урядом. Тому зрозумілим є конституційне окреслення
уряду як «найвищого» органу виконавчої влади (ст.108). Уряд,
наприклад, був наділений повноваженнями вимагати від пре
зидента застосування права вето, чи виконувати певні його пов
новаження на підставі ст. 105 (у разі необрання президента).
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Законодавчий орган Чехословаччини.

2
Серед них Володимир Мечіяр і його партія Рух заради демократичної Словач
чини, яка в червневих виборах 1992 року отримала 74 мандати з загальної
кількості 150, а її голова обійняв посаду прем’єрміністра Словаччини.



Аналіз словацької системи урядів, відповідно до первин
ного тексту Конституції, вказує на прийняття як вихідної засади
поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову, та парламента
рну форму урядів з досить нетиповим для європейських країн
розв’язанням – забороною поєднання посади міністра із ман
датом депутата. Парламентарна форма, без сумнівів, як вибір
для нової державності створює об’єктивно більші, ніж президе
нтська система, шанси для забезпечення стабільності держав
ного ладу, але вимагає виконання певних чинників. До них,
зпоміж іншого, відносяться: існування сильних політичних пар
тій, які користуються постійною підтримкою громадськості;
чітке окреслення поділу компетенції між парламентом, урядом
і главою держави, та гарантування мінімуму інституційної де
мократії у відносинах уряд – парламентська більшість – опози
ція, зокрема шляхом відмови від застосування засади
«переможець отримує все», а також у відносинах парламенту і
уряду стосовно президента. Жодна із цих передумов не була ви
конана в Словаччині протягом 19921998 років.

В 2000 році уряд приготував широкомасштабну консти
туційну реформу. Вона мала на меті: поперше, приведення
окремих норм конституції до прийнятих засад поділу влади і
парламентарної системи, зокрема шляхом чіткого визначення
компетенції органів державної влади. Подруге, запровадження
до правової системи та державних органів так званих європей
ських стандартів. 23 лютого 2001 парламент прийняв близько
ста змін до Основного закону, остання з яких ввійшла в дію 1
січня 2002 року.

Êîíñòèòóö³éíèé ëàä Ñëîâà÷÷èíè

Як згадувалось раніше, конституційний лад Словаччини
базується на двох засадах – поділу влади та парламентської фо
рми урядів. Перша із засад відноситься до сфери функціональ
ноорганізаційної діяльності головних державних органів і має
допоміжний (субсидіарний) характер стосовно до засади пар
ламентських урядів. В своїй більшості Конституція Словаччини
закладає підвалини правової демократичної держави, зокрема,
завдяки наданню сильної позиції Конституційному Трибуналу
та чіткої декларації, що Конвенція прав людини та громадянина
ООН та інші міжнародні конвенції, які захищають права люди
ни, мають первинність у застосуванні стосовно національного
законодавства.
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Перший етап розвитку словацького конституціоналізму,
який поставив під загрозу демократію (так званий період «ме
ціаризму», від фамілії тодішнього прем’єрміністра), характе
ризувався відсутністю чіткого поділу та взаємних стосунків між
парламентом, президентом та урядом. Цей період показав, що
конституційна система Словаччини містить в собі багато супе
речностей та обмежень, особливо у питаннях управління дер
жавними справами, коли мають місце політичні кризи, та
багато неточностей в питаннях поділу повноважень між орга
нами державної влади.

Конституційна система залишилась стабільною, незва
жаючи на численні спроби, здійснювані урядом Мечіяра з ме
тою її зміни. Це було продиктовано, перш за все тим, що
прем’єрміністр не міг усунути з посади президента, оскільки
не мав 2/3 голосів у парламенті, необхідних для застосування
процедури імпічменту. В зв’язку з цим було здійснено низку
законодавчих ініціатив, які мали на меті обмеження владних
повноважень президента. Внаслідок цього президент втратив
право на призначення та звільнення з посади керівника Служ
би безпеки та керівника Генерального Штабу Збройних Сил
Словаччини.

У збереженні конституційного ладу Словаччини роль го
ловного «захисника» відігравав Конституційний Трибунал,
рішення якого демонстрували цілковиту незалежність. Він ви
знав недійсними багато правових актів, які схвалювались пар
ламентом за подання уряду, а також відстоював права громадян
перед спробою їх порушення органами влади

3
. Цією справою

Трибунал виразно підкреслив, що положення Конституції ма
ють захищати громадян перед органами влади, які порушують
їх законні права і інтереси. Зміни в Конституції, що були здійс
нені в 1999 та 2001 роках, внесення змін до законодавства, в то
му числі зміни до Регламенту Національної Ради у 1996 року, що
передбачали залучення опозиції до робіт парламенту, принес
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Найбільшою популярністю користується вирок Конституційного Трибуналу
з вересня 1996 року, в якому він видав рішення, що Міністр закордонних
справ порушив конституційні права громадянина Словаччини М. Ковача мо
лодшого – сина президента країни, призвівши до того, що він не міг у легаль
ний спосіб повернутись до країни, незважаючи на прохання, направленого
до МЗС про його екстрадикцію з Австрії. Сина президента було викрадено та
вивезено до Австрії агентами спеціальних служб. Це було одним із елементів
війни, які тривала між прем’єрміністром Мечіяром і президентом Ковача.
Див. : Martin Butora, The Present State of Democracy in Slovakia, w: M. Kaldor,
I. Vejvoda (eds.), Democratization in Central and Eastern Europe, Continuum,
London – New York 1999, с.98.



ло значні успіхи на шляху становлення демократичного кон
ституційного ладу.

Законодавчим органом Словаччини є однопалатний пар
ламент, Національна Рада, яка складається із 150 депутатів, обра
них на 4річний термін під час загальних, рівних прямих
виборів тайним голосуванням. Мандат депутата не можна поєд
нувати з функцією судді, прокурора, публічного захисника, пра
цею в збройних силах та силових структурах. На час виконання
функцій в уряді мандат підлягає «завішуванню» (ст. 77 §.2 Кон
ституції). Сфера законодавчих повноважень Національної Ради
є конституційно необмежена та охоплює – поза ухваленням за
конів

4
– розгляд міжнародних угод, а також прийняття рішення

чи дана угода має пріоритетність у застосуванні щодо націо
нального законодавства. Проекти законодавчих актів можуть
бути ініційовані парламентськими комісіями, депутатом (ами)
та урядом. Депутатські законопроекти і проекти парламентсь
ких комісій підлягають попередньому розгляду (і представлен
ню висновку) урядом та його Законодавчою Радою, хоча
негативна оцінка з боку уряду не свідчить про негативне прохо
дження депутатського законопроекту. Окрім стандартної зако
нотворчої процедури (яка вимагає звичайної більшості в
присутності більше ніж половини складу парламенту), існує
прискорена процедура, яку застосовує Національна Рада за по
дання уряду у випадку появи загрози основним правам людини
або національної чи економічної безпеки країни.

В межах контрольних функцій Національна Рада розгля
дає та схвалює Програмну декларацію уряду (та на основі її по
ложень здійснює нагляд за діяльністю уряду). Контрольними
повноваженнями наділені цілий парламент (під час голосуван
ня внеску про недовіру уряду або окремих його членів), парла
ментським комісіям чи окремим депутатам. Національна Рада
має право вимагати від уряду, керівників центральних органів
виконавчої влади та вищих державних службовців представ
лення звітів про свою роботу протягом 30 днів або протягом ін
шого терміну, визначеного нею (але не менше 15ти днів). До
повноважень парламенту також віднесено схвалення та конт
роль реалізації державного бюджету, розгляд основних питань
державної політики, створення апаратів міністрів (міністерств)
та інших центральних органів.
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Законів звичайних та законів конституційних, тобто таких які, мають ранг
конституції і для прийняття яких необхідно 3/5 голосів від загальної кількості
депутатів. На сьогоднішній день Президент може відмовитись підписувати
лише звичайні закони.



Конституція Словаччини прийняла дуалістичну модель
виконавчої влади, яка складається з президента та уряду. Диску
сії щодо розміщення президента в державному апараті тривали
до 1999 року. Президентство стала причиною двох гострих
конституційних криз: у травні 1995 правляча коаліція пробува
ла відкликати президента із застосуванням парламентської
процедури

5
; починаючи від березня 1998 до червня 1999 року

посада президента не була зайнята, а частину його повнова
жень виконував прем’єрміністр

6
. Позиція президента до 1999

року була результатом непослідовності принципів, визначених
в Конституції, та існуючих політичних концепцій. З однієї сто
рони президент повинен був виконувати традиційну функцію
глави держави, диспонуючи одночасно повноваженнями, що
запевняли їй незалежність – знаменним була відсутність в Кон
ституції (до 2001 р.) інституції контрасигнації. З другого боку, в
початковій політичній концепції Мечіяра та його прибічників
роль президента зводилась до допоміжної стосовно уряду. На
додаток цьому сприяли положення Конституції, які регулювали
питання обрання на посаду та політичної відповідальності пре
зидента, а також можливості виконання повноважень президе
нта урядом. Конституційні зміни позиції президента, здійснені
поступово в 1998

7
, 1999 та 2001 роках наново окреслили роль

президента в системі державної влади.
Внаслідок змін, внесених до Основного закону, поза тра

диційними діями, які прислугують президенту як главі держави
(якто скликання першого після виборів засідання Національ
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Спроби відкликання президента були спричинені особистим конфліктом
між прем’єрміністром та президентом. Згідно із положеннями Конституції
для емпічменту необхідно 3/5 (90 голосів), а правляча партія Мечіяра нарахо
вувала в Парламенті 83 мандати. Спроба поставити під сумнів результати го
лосування, в результаті чого могло дійти до нового поділу мандатів та
дозволило б правлячій партій отримати 91 мандат, не вдалась. Досить часто
Конституційний Суд, який вбачав конфлікт інтересів між двома центрами
влади, пробував відстоювати позицію президента. В одному із своїх рішень
(39/93) він підкреслив, що хоча й Конституція визначає уряд як «найвищий»
орган, то однак конституційна позиція президента є в багатьох випадках «до
мінуюча» і повністю самостійна.

6
Термін перебування президента на посаді закінчився у березні 1998 року, а
парламент не був в змозі (відсутність необхідної кількості голосів) обрати но
вого президента. Такий стан утримувався до кінця травня 1999, коли в ре
зультаті внесення змін до Конституції президента було обрано на підставі
вільних загальних виборів.

7
Наприклад, Конституційний Закон №244/1998, який делегував окремі повно
важення президента голові Національній Ради у випадку вакантної посади
глави держави.



ної Ради), до певних актів президента запроваджено контраси
гнацію прем’єрміністра або відповідного міністра, таких як:
акредитація послів, помилування і виконання функції головно
командуючого Збройних сил. Кожне інше повноваження
президента, окреслене положеннями Конституції і без застере
ження участі інших суб’єктів, має характер прерогативи. Прези
дент може розпустити парламент, якщо він протягом шести
місяців під сформування уряду не схвалив його програму, або
не схвалив протягом трьох місяців від формування уряду зако
ну, з яким пов’язано вотум недовіри уряду. Президент не має
права законодавчої ініціативи. Окрім того, згідно із положення
ми Конституції, він отримав завдання «забезпечення своїми
рішеннями правильного функціонування конституційних ор
ганів» (ст.101).

Уряд становить другу, поряд з президентом, складову ви
конавчої гілки влади. Його діяльність регулюється положення
ми ст.108 Конституції. До 2001 року (до моменту внесення змін
до Конституції), уряд був «найвищим»

8
органом виконавчої вла

ди. Уряд є коаліційним органом, який складається з прем’єр
міністра, віцепрем’єрміністрів та міністрів. Як було зазначено
вище, виконання функцій члена уряду не можна поєднувати з
мандатом депутату. Положення Конституції (ст.109 §.2) пода
ють виключний перелік посад та сфер діяльності, яких не мож
на поєднувати з виконанням функцій члена уряду для
забезпечення безсторонності міністрів у виконанні ними їх фу
нкцій. Детально ці питання визначені у конституційному законі
№119/1995, який регулює конфлікт інтересів при виконанні
функцій так званими «конституційними» службовцями та ви
щими державними службовцями.

Уряд в Словаччині формується на основі триступінчатої
процедури. Спочатку президент призначає прем’єрміністра.
Зазвичай, цю посаду обіймає голова політичного угруповання,
що переміг у виборах і отримав найбільшу кількість мандатів.
Прем’єрміністр при проведенні консультацій з партіями,
представленими в парламенті, формує коаліційний уряд. Хо
тілось би підкреслити, що до цього часу не було жодного випад
ку, коли президент не призначив на посаду прем’єра лідера
найсильнішої партії в парламенті. Однак відомі ситуації, коли
відмовив у номінації на посаду міністра або звільнення.
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Зміна в 2001 року конституційного окреслення уряду з «найвищого» на «ви
щий» має велике значення для державного ладу, яке підкреслює волю законо
давчого органу формування стосунків уряду з парламентом і президентом на
основі класичної моделі парламентської системи.



Положення Конституції не визначають ані кількості
віцепрем’єрміністрів, ані кількості міністрів. Правовою осно
вою формування міністерств є Закон «Про організацію мініс
терств та інших центральних органів виконавчої влади»
(№347/1990 із змінами, остання була внесена в 2001 році –
№293/2001). Рішення про кількість віцепрем’єрів має політич
ний характер. Протягом 19922002 років Словаччина мала 4
уряду, в яких кількість віцепрем’єрміністрів коливалась від 3
до 5 (сьогодні 4), а кількість посад міністрів – від 13 до 15. На
сьогодні до складу уряду входять:

• прем’єрміністр;
• віцепрем’єрміністр – міністр з питань європей

ської політики, прав людини та меншин;
• віцепрем’єрміністр – міністр юстиції;
• віцепрем’єрміністр – міністр фінансів;
• віцепрем’єрміністр – міністр економіки, ад

міністрації та приватизації державного майна;
• міністр закордонних справ;
• міністр оборони;
• міністр внутрішніх справ;
• міністр культури;
• міністр охорони здоров’я;
• міністр освіти;
• міністр праці, соціальної політики та сім’ї;
• міністр навколишнього середовища;
• міністр управління земельних ресурсів;
• міністр транспорту, пошти та телекомунікації;
• міністр будівництва та публічних робіт.
Питанням становлення системи державного управління

не випадково було приділено таке велике значення в даному
розділі. Адже саме підходи та тенденції змін, які відбувались в
державному управлінні протягом останніх років, призвели до
формування механізму координації європейської політики.

Îðãàí³çàö³ÿ êîîðäèíàö³¿ ºâðîïåéñüêî¿
ïîë³òèêè â äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿

У процесі формування умов для приєднання Словаччина
зосередила свої зусилля на підготовку адміністративної здатно
сті для співфункціонування в рамках Європейського Союзу, ін
теграція до якого була головним пріоритетом її внутрішньої та
зовнішньої політики.
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В 1998 році Постановою Кабінету Міністрів Словацької
Республіки №938 було схвалено положення про Урядову Раду з
питань європейської інтеграції. Рада є координаційним орга
ном Уряду з метою зміцнення передвступної стратегії, який ви
конує роль міжвідомчого координатора. Головним чином
Урядова Рада задіяна до процесу координації опрацювання до
кументів на виконання Європейської угоди та виконання за
вдань уряду в сфері європейської інтеграції. Уряд обговорює та
вирішує проблеми політики європейської інтеграції також за
допомогою представників аналітичних та наукових інституцій
в рамках Консультаційного комітету Урядової Ради з питань єв
ропейської інтеграції, який очолює віцепрем’єрміністр з єв
ропейських питань. Іншим дорадчим органом Урядової Ради,
який відіграє важливу роль в підготовці порядку денного її за
сідань є Робочий комітет з питань інтеграції Словацької Респу
бліки до Європейського Союзу.

Постановою Кабінету Міністрів №1106/1999 від 16 груд
ня 1999 року було прийнято Положення про Головного Упов
новаженого Словацької Республіки для ведення переговорів
про приєднання Словацької Республіки до Європейського Со
юзу. Головний Уповноважений виконував завдання в сфері пе
реговорів про приєднання з інституціями ЄС при співпраці з
віцепрем’єрміністром з європейських питань. Окрім того,
уряд схвалив Положення про Робочі групи для ведення перего
ворів про приєднання Словацької Республіки до Європейсько
го Союзу. Ці групи були основними робочими органами для
забезпечення міжвідомчої координації процесу переговорів,
експертної підготовки супроводжувальних документів і пози
цій уряду в процесі підготовки та виконання переговорних на
прямів, участь від імені Словаччини в процесі переговорів з
інституціями ЄС під керівництвом Головного Уповноваженого.

В рамках передвступного процесу Словаччина поглибила
свою співпрацю з соціальними та економічними партнерами в
Економічному і соціальному комітеті (ECOSOC). Передбача
лось, що Комітет відіграватиме активну роль в цьому процесі,
збільшуватиме якість процесу приєднання із дотриманням
принципів громадянського суспільства та соціального діалогу.

5 травня 2002 року Уряд свої Постановою №506/2002
схвалив створення Спільного Консультаційного Комітету між
Комітетом регіонів ЄС та словацькими регіонами (округами).
Названий Комітет представляє собою форум для обговорення
та співпраці між місцевими і регіональними органами влади в
Європейських Співтовариствах та їх партнерами в Словаччині,
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є і першим кроком для ознайомлення з механізмами роботи
Словаччини в рамках Комітету регіонів. Спільний Консульта
ційний Комітет сприяє обміну інформації з питань, які знахо
дяться в сфері взаємних інтересів цих органів, особливо в сфері
регіональної політики.

Найважливішою інституцією, відповідальною за коорди
націю європейської політики та проведення переговорів про
приєднання є Міністерство закордонних справ. В структу
рі міністерства розміщено Головного Уповноваженого, який
одночасно виконує функції Державного секретаря з питань єв
ропейської інтеграції. Головному Уповноваженому підпоряд
ковано окремий Департамент, відповідальний за технічну
підготовку переговорів та внутрішню координацію цілого про
цесу (Департамент Головного Уповноваженого).

Департамент Головного Уповноваженого забезпечує ко
ординацію та контроль виконання коротко – і середньостроко
вих цілей в процесі переговорів. До того ж, він методично
спрямовує діяльність 29 робочих груп за окремими напрямами
переговорів про приєднання до ЄС, координує процес монітори
нгу європейського законодавства та бере участь у підготовці до
переговорів за 29 розділами. Окрім того, Департамент Головного
Уповноваженого відслідковує та аналізує загалом процес євро
пейської інтеграції країнкандидатів та забезпечує узгодження дій
з ними і країнамичленами ЄС, задіяними до процесу приєднан
ня. Департамент Головного Уповноваженого є одним із трьох де
партаментів, які входять до складу Секції європейської інтеграції
МЗС, яку очолює Генеральний директор. Створення Секції свідчи
ло про розуміння Урядом Словацької Республіки важливості про
цесу підготовки до набуття Словаччиною членства в ЄС та
одночасно стало наслідком розширення кола завдань в процесі
інтеграції, розбудови політичних та економічних відносин з Єв
ропейським Співтовариством та його державамичленами.

Департамент політичних стосунків з ЄС (другий із
трьох, віднесених до Секції європейської інтеграції) відслідко
вує та аналізує політичні аспекти процесу інтеграції Словаччи
ни до ЄС, приймає участь у визначенні політичних пріоритетів
в ході інтеграції та координації політичного діалогу Словаччи
ни та Євросоюзу, а також готує рекомендації щодо майбутніх
заходів Словаччини як члена ЄС в рамках другого «стовпа» Єв
ропейського Союзу. Департамент також бере участь у розбудові
відносин між країнамичленами ЄС та відстежує зміни у їх став
ленні до розширення Євросоюзу та реформ Співтовариств. У
взаємодії з рештою департаментів Секції європейської політи

Íàòàë³ÿ Ãíèäþê218



ки, він готує основні документи, які стосуються процесу євроін
теграції, переговорів про вступ до ЄС, реалізації Європейської
угоди та діяльності створених в її межах інституцій. Департа
мент також здійснює моніторинг стосунків СловаччинаЄС на
рівні депутатів і тісно співпрацює з Національною Радою Сло
вацької Республіки, особливо щодо запровадження Європейсь
кої угоди та діяльності Спільного парламентського комітету
словацького та європейського парламентів.

Третій департамент, Департамент правових та еконо�
мічних зв’язків з ЄС збирає, аналізує та опрацьовує інформацію
щодо інтеграції Словаччини в ЄС. При цьому головна увага нада
ється неполітичним аспектам відносин Словаччини та ЄС,
питанням Європейських Співтовариств (перший «стовп» ЄС), пи
танням правосуддя та внутрішнім справам (третій «стовп» ЄС).

Департамент бере участь у розробці довгострокової стра
тегії зовнішньої політики Словацької Республіки та визначенні
короткострокових завдань, передусім з точки зору підготовки
Словаччини до вступу в ЄС. Він відслідковує та сприяє виконан
ню критеріїв та пріоритетів підготовки Словаччини до вступу в
ЄС. Департамент також бере участь у підготовці візитів та спіль
них заходів представників Словацької Республіки, Європейсь
кого Союзу та його країнчленів. Він координує виконання
Європейської угоди, підготовку засідань Ради Асоціації та сесій
Комітету Асоціації ЄССловаччина, а також бере участь у роботі
Урядової Ради з питань інтеграції Словацької Республіки до Єв
росоюзу. Департамент правових та економічних зв’язків з ЄС
приймає участь у підготовці позиції Словаччини за окремими
розділамиґ переговорів в рамках приєднання ЄС до Словаччи
ни в межах своїх повноважень.

Стратегічні рішення з питань європейської інтеграції
приймає Урядова Рада з питань європейської інтеграції,
яку очолює віцепрем’єрміністр з європейських питань. До
складу Ради входили міністри: закордонних справ (заступник
голови), економіки, фінансів, сільського господарства, внут
рішніх справ та Головний Уповноважений. Функцію секретаря
Урядової ради з питань європейської інтеграції виконує Гене
ральний директор Секції європейських справ в Канцелярії Ка
бінету Міністрів. Протягом періоду переговорів Урядова Рада
від імені уряду здійснювала контроль за перебігом процесу пе
реговорів: затверджувала плани переговорів, вислуховувала
звіти Головного Уповноваженого, а понад усе приймала рішення
в спірних питаннях. Урядова Рада співпрацювала з Консульта
тивним Комітетом, створеним представниками численних не
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державних організацій та публічних інституцій, наприклад, Асо�
ціацією міст Словаччини, Конфедерацією профспілок, Асоціа�
цією міст та сіл Словацької Республіки, Словацькою Академією
наук, «Греміумом» третього сектору, Радою Молоді Словаччини,
Словацькою Торгівельною і промисловою палатою, Асоціа�
цією фермерів і т.д.

За координацію секторних політик відповідає віце

прем’єр
міністр з європейських питань, якому підпоряд�
кована Секція європейських справ в Канцелярії Кабіне

ту Міністрів (Sekcje pre európske zále�itosti Úradu vlády SR).
Секція європейських справ в Канцелярії Кабінету Міністрів
відіграє роль національного координатора з європейських пи�
тань, визначену головним чином Європейською угодою. Секція
європейських справ Канцелярії координує реалізацію передвс�
тупної стратегії Словаччини шляхом методичного співробіт�
ництва з іншими центральними органами державної влади.
Схематично механізм координації секторної політики пред�
ставлено на схемі 2. Секція координує діяльність підпорядкова�
них структурних підрозділів, реалізацію програм міжнародної
технічної допомоги, використання фінансової допомоги Євро�
пейського Союзу та гармонізацію словацького законодавства з
європейським правом. До складу Секції європейських справ
віднесено:

• Управління стратегії зв’язків з громадськістю і навчан�
ня;

• Управління європейської інтеграції;
• Управління з питань іноземної допомоги PHARE, дво�

стороннього та багатостороннього співробітництва;
• Управління з питань іноземної допомоги ISPA та

SAPARD.
Управління стратегії зв’язків з громадськістю і навчання

виконує наступні три завдання: навчання співробітників орга�
нів державної влади іноземним мовам та методології проведен�
ня переговорів; управління процесом виконання Стратегії
комунікацій Уряду Словацької Республіки; координація інсти�
туційних проектів (twinning).

Íàâ÷àííÿ ïðàö³âíèê³â îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè
³íîçåìíèì ìîâàì òà ïðîâåäåííþ ïåðåãîâîð³â.

На засіданні 28 квітня 1999 року Уряд обговорив та затве�
рдив проект Концепції навчання співробітників системи дер�
жавного управління в процесі євроінтеграції, відповідно до
вимог Плану заходів Уряду Словацької Республіки («Наміри
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Уряду прискорити інтеграцію Словаччини в Євросоюз у
1999 році»). Концепція визначає навчання як складову частину
підготовки до переговорів про вступ до ЄС.

Усі структурні підрозділи, відповідальні за європейську
інтеграцію, активно співпрацювали в процесі розробки загаль�
ної Концепції навчання працівників системи державного
управління та запровадження конкретних заходів у цьому на�
прямі. Управління стратегії зв’язків з громадськістю і навчання є
головним координатором процесу навчання. Метою навчаль�
ного процесу є організація систематичних тренінгів для пра�
цівників центральних органів влади та місцевих державних
адміністрацій у формі загальних та професійних семінарів, ку�
рсів, стажувань за кордоном з питань євроінтеграції, забезпе�
чення доступності навчальних програм і практичного
використання отриманих знань та навичок. Зазначені навчаль�
ні програми змінювались відповідності до потреб окремих
центральних органів влади, а їх головним пріоритетом було на�
вчання техніки веденню переговорів.

Óïðàâë³ííÿ òà çàïðîâàäæåííÿ Ñòðàòåã³¿ êîìóí³êàö³¿
Óðÿäó Ñëîâàöüêî¿ Ðåñïóáë³êè

Урядом Словацької Республіки було прийнято рішення
про запровадження ефективної стратегії комунікаційної по�
літики, яка матиме на меті навчання громадян, інформування їх
про всі аспекти інтеграційного процесу, висвітлення переваг та
недоліків вступу Словаччини до ЄС. При підготовці стратегії бу�
ли використані результати вивчення суспільної думки словаць�
кими та іноземними установами. Управління стратегії зв’язків з
громадськістю і навчання є головним координатором Стратегії
комунікації.

Реалізація Стратегії має забезпечити «кваліфіковане» ро�
зуміння громадянами значення процесу об’єднання європей�
ських країн у союз, його принципів, важливості та необхідності
підвищення конкурентоспроможності національної еконо�
міки, стабільності макроекономічних показників та спільного
ринку, значущості ЄС для утвердження принципів демократії,
законності і прав людини. Комунікаційна кампанія розділена
на три фази, тривалість яких визначена відповідно до стратегії
Уряду Словацької Республіки; вона змінювалась у відповідності
із ходом просування Словаччини на шляху євроінтеграції. Фази
кампанії були наступними: інформування (1999–2000 рр.),
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переконування (2001 – 2003 рр.) та мобілізація громадськості
(починаючи з 2004 р.).

Цільову групу кампанії було розділено на три підгрупи:
особи, що формують суспільну думку, широкий загал громадсь�
кості і професійні та заінтересовані організації, тобто третій
сектор. Протягом першої фази кампанія здебільшого орієнту�
валась на осіб, які формують суспільну думку, та лідерів громад�
ських організацій. Друга фаза кампанії була присвячена
представленню аргументів щодо користей, які може отримати
Словацька Республіка в цілому і кожний громадянин від проце�
су приєднання до Європейського Союзу (ця фаза також вклю�
чала кампанію перед референдумом).

Êîîðäèíàö³ÿ ³íñòèòóö³éíèõ ïðîåêò³â

Утворення інституцій в рамках передвступної стратегії
країн асоціації було визначено першочерговим пріоритетом
Програми 2000 і підтверджено на самміті Ради Європи у Люк�
сембурзі. Попередні засідання Ради Європи у Копенгагені та
Мадриді уже підтвердили значення здатності країн асоціації за�
провадити acquis communautaire на момент вступу до ЄС у такій
же мірі, як і країни�члени. Саме тому Європейська Комісія роз�
робила програми утворення інституцій, на реалізацію яких
спрямувала до 30% щорічних фінансових ресурсів програми
PHARE. Якщо певній країні було потрібно більше, ніж 30% ре�
сурсів, вона могла використати частину коштів, призначених
для інвестування інфраструктури. З точки зору Європейської
Комісії формування інституцій означає можливість запрова�
дження acquis communautaire, а не реформуванням системи пу�
блічної адміністрації. Кожна країна повинна реформувати
систему державної влади відповідно до своїх власних потреб.

У Словацькій Республіці запровадження інституційних
програм (twinning) розпочалося у 1997 році і було розділено на
два етапи. В рамках першого етапу кожна країна асоціації у влас�
ній Національній програмі впровадження acquis communautaire
визначала вимоги та пріоритетні сектори для формування інсти�
туцій. Європейська Комісія з урахуванням недоліків, зазначених у
Звітах, визначила чотири основних сектори, в яких формування
інституцій мало завершитись до 1998 року:

• Міністерство фінансів;
• Міністерство сільського господарства;
• Міністерство навколишнього середовища;
• Сфера правосуддя та внутрішні справи.
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Кожна країна мала можливість визначити п’ятий сектор,
що вважатиметься пріоритетним. У Словацькій Республіці пи�
таннями правосуддя та внутрішніх справ займаються два мініс�
терства, тому п’ятий сектор був обраний шляхом розділення
Міністерства внутрішніх справ

9
та Міністерства юстиції.

Протягом другого етапу після представлення Європейсь�
кій Комісії пропозицій щодо пріоритетних секторів розпочався
процес узгодження пропозицій країн�кандидатів з країнами�
членами за допомогою мережі так званих національних коор�
динаторів у державах�членах. З цією метою асоційовані країни
також визначили Національних Координаторів, відповідаль�
них за утворення відповідних інституцій. Вони призначалися з
числа урядовців вищого рівня з досконалими знаннями струк�
тури системи державного управління своїх держав. У Словаць�
кій Республіці національним координатором був призначений
віце�прем’єр�міністр з питань європейської інтеграції.

На практиці інституційні проекти передбачали, що експерт
країни�члена розміщується у відповідному міністерстві країни
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У 1998 році в Міністерстві внутрішніх справ Словацької Республіки було роз�
роблено проект «Підтримка перевступної стратегії у сфері створення і утвер�
дження інституцій у сфері правосуддя та внутрішніх справ», реалізація якого
розпочалася у 1999 році. Проект включав три під�проекти:

• SR 98/IB/JH/01. Утвердження інституту поліції – допомога надавалась пар�
тнерами з Великобританії;

• SR 98/IB/JH/02. Проект щодо міграції та біженців – допомога надавалась
партнерами з Німеччини;

• SR 98/IB/JH/03. Гармонізація словацького законодавства в сфері правосуд�
дя та внутрішніх справ – допомога надавалась партнерами із Франції.

Проектом також передбачалось посилення матеріально�технічного забезпе�
чення окремих підрозділів Міністерства. Загальна сума коштів, яка була нада�
на Міністерству в рамках програми PHARE у 1998 році, становила 2 млн. євро.
У 1999 році Міністерство внутрішніх справ Словацької Республіки в рамках
програми PHARE розпочало апробацію проекту «Підтримка Міністерства
внутрішніх справ Словацької Республіки в ході запровадження ним аcquis
communautaire у сфері правосуддя та внутрішніх справ». Проект PHARE 1999
містив два компоненти twinning:

• SR 99/IB/JH/01. Зміцнення та адаптація управління державного кордону
Словацької Республіки з урахуванням перспектив набуття Словаччиною
членства в ЄС, а також підготовка до приєднання Словацької Республіки до
Шенгенської системи – партнери з Франції та Австрії.

• SR 99/IB/JH/02. Технічна допомога для проведення навчання та покращен�
ня управління в Поліції –  партнери з Іспанії, Нідерландів та Великобританії.
Проектом також передбачалося посилення матеріально�технічного забезпе�
чення спеціалізованих підрозділів Міністерства. Загальна сума коштів, яка
була надана Міністерству в рамках програми PHARE у 1999 році, становила
5 млн євро. У 2000 році реалізацію спільного проекту було зорієнтовано на
боротьбу проти корупції та гармонізацію антикорупційного законодавства.



асоціації. Разом з експертами країни�кандидата він готує план
зміни у відповідному центральному органі. Європейська Комісія
намагається надавати міністерствам країн�кандидатів як мінімум
двох експертів з держав�членів, оскільки немає єдиної моделі для
кожної сфери європейської політики, а країни�кандидати мати�
муть можливість обирати найбільш прийнятну модель.

Друге управління Секції європейських справ Канцелярії
Кабінету Міністрів, Управління європейської інтеграції,
здійснює координацію та спрямовує діяльність окремих цен�
тральних органів державної влади щодо запровадження систе�
матичного підходу до реалізації Європейської угоди про вступ
Словацької республіки до ЄС, Партнерства заради приєднання
та Національної програми впровадження acquis commu�
nautaire.

Управління європейської інтеграції у співпраці з підроз�
ділами євроінтеграції окремих центральних органів державної
влади забезпечують Прем’єр�міністра, віце�прем’єр�міністрів
аналітичними матеріалами про запровадження програмних до�
кументів, спрямованих на прискорення приєднання Словацької
Республіки до Європейського Союзу. Відповідно до Положення
про Управління європейської інтеграції, до його завдань відне�
сено забезпечення діяльності Урядової Ради, а також її дорадчих
органів – Робочого комітету та Консультативного комітету.

Управління з питань іноземної допомоги PHARE,
двостороннього та багатостороннього співробітниц�
тва Канцелярії Кабінету Міністрів (тут і надалі – Управління
PHARE), відомий також як Підрозділ координації допомоги, за�
безпечує координацію планування, запровадження та моніто�
рингу програми PHARE у Словацькій Республіці, а також
передвступної допомоги, яка надається членами Європейсько�
го Союзу та Королівством Норвегії. Отримувачами міжнарод�
ної допомоги є міністерства, центральні органи державної
влади, національні агентства та неурядові організації. Управлін�
ня PHARE було утворено в рамках Секції європейських питань
29 березня 2002 року, йому передано функції ліквідованого
Управління іноземної допомоги.

Програма PHARE була започаткована, згідно з рішенням
Ради Міністрів Європейського Союзу, в грудні 1989 року з ме�
тою сприяння економічним та політичним змінам у Польщі та
Угорщині. Згодом програма була поширена й на інші країни
Центральної та Східної Європи. Програма декілька разів зміню�
валася і поступово перетворилася на інструмент підтримки
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економічної та політичної трансформації у постсоціалістич�
них країнах та їх інтеграції у Євросоюз.

Координацію програми PHARE було віднесено до компе�
тенції Канцелярії Кабінету Міністрів Словацької Республіки,
згідно з Постановою Уряду №278/1996 від 23 квітня 1996 року,
якою віце�прем’єр�міністр з питань європейської інтеграції був
визначений Національним координатором програми PHARE.
Постанова Уряду, прийнята у грудні 1997 року, призначила
Віце�прем’єр�міністра з питань європейської інтеграції Націо�
нальним координатором іноземної допомоги.

Управління здійснювало координацію, моніторинг та ко�
нтроль впровадження програми PHARE у Словацькій Респуб�
ліці, починаючи з 1997 року. Спеціальний підрозділ з питань
фінансів та укладення контрактів, відповідальний за управління
та фінансовий менеджмент проектів PHARE, було утворено у
складі Канцелярії 1 січня 1998 року, відповідно до угоди з Євро�
пейською Комісією.

Управління PHARE також відіграє значну роль у реалізації
програм допомоги, яка надається країнами�членами Європей�
ського Союзу та Королівством Норвегії. Повноваження у сфері
багатостороннього співробітництва були передані від Мініс�
терства закордонних справ до Канцелярії Кабінету Міністрів
Словацької Республіки постановою Уряду №299/2001 від 4
квітня 2001 року.

Вищезгадані зміни в управлінні програмою PHARE сприя�
ли суттєвому покращенню якості підготовки нових програм і
проектів, поліпшенню координації, моніторингу та контроль�
них функцій, удосконаленню фінансового менеджменту прое�
ктів і розширенню кола установ, які приймають участь у
реалізації програми PHARE в Словаччині. Відділ в ході підготов�
ки і запровадження проектів PHARE співпрацював з Делегацією
Європейської Комісії у Словаччині, Національним фондом
Міністерства фінансів Словаччини, координаторами сектор�
ної допомоги та Національними Координаторами, відповідаль�
ними за реалізацію програм (виконавчими агенціями).

У своїй діяльності Управління керується Загальною дире�
ктивою про координацію передвступної допомоги, що нада�
ється Словацькій Республіці Євросоюзом та його членами, а
також Директивою щодо підготовки та запровадження програ�
ми PHARE, яка була ухвалена Постановою Уряду №55/2002 від
16 січня 2002 року.

Окрім структурних підрозділів, які функціонують в рам�
ках Канцелярії Кабінету Міністрів та Міністерстві закордонних

Íàòàë³ÿ Ãíèäþê226



справ, що відіграють роль головних координаторів процесу єв�
ропейської інтеграції, відповідні структурні підрозділи були
створені в інших центральних органах виконавчої влади. Це
Секція європейської інтеграції в Міністерстві економіки, Секція
європейської інтеграції в Міністерстві фінансів, Секція викори�
стання допомоги з ЄС в Міністерстві будівництва, Департамент
європейської інтеграції та міжнародних відносин в Міністерст�
ві внутрішніх справ, відділ європейської інтеграції в Міністерст�
ві культури, відділ європейської інтеграції та міжнародної
співпраці в Міністерстві навколишнього середовища та інші.
Окрім того, в міністерствах та інших центральних органах бу�
ли створені структурні підрозділи, відповідальні за гармоніза�
цію законодавства.

Відповідно до пріоритетів Програмної декларації Уряду
Словаччини від 1 січня 1999 року, в Міністерстві економіки
Словаччини було створено окрему Секцію європейської інтег�
рації. Ця Секція здійснювала координацію заходів щодо євроін�
теграції Словаччини, забезпечує виконання положень
Європейської угоди у частині повноважень Міністерства еко�
номіки. Секція європейської інтеграції безпосередньо відпо�
відає за виконання завдань, що випливають з положень
26 розділу переговорів – Зовнішні відносини. До її складу вхо�
дять два структурних підрозділи.

Відділ європейської інтеграції забезпечує виконання
завдань, пов’язаних із вступом Словаччини до ЄС, координа�
цією підготовки до переговорів, а також запровадженням поло�
жень Європейської угоди, які є компетенцією Міністерства
економіки. Підрозділ європейської інтеграції співпрацює з Ка�
нцелярією Кабінету Міністрів Словацької Республіки, Міністер�
ством закордонних справ та відповідними підрозділами
Міністерства економіки. Він координує підготовку до викорис�
тання структурних фондів ЄС. Секція також відповідає за підго�
товку програмних матеріалів для Міністерства економіки щодо
процесу інтеграції Словацької Республіки до ЄС.

Міністерство економіки відповідає за підготовку засідань
Підкомітету Асоціації з питань торгівлі, промисловості та про�
дуктів ДСВС

10
. Сфера діяльності підрозділу постійно розвива�

лась у міру розширення кола питань переговорів та підвищення
значення завдань, пов’язаних із вступом Словаччини до ЄС.
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Продукти, які визначені Договором про заснування Співтовариства з вугілля
та сталі.



Відділ іноземної допомоги – PHARE відповідає за підго�
товку матеріалів в рамках програми PHARE та її координацію у
Міністерстві. Він співпрацює з підрозділами, що самостійно ре�
алізують програми (далі – ПРП) в рамках запровадження про�
грам, за які відповідають Міністерство та інші центральні
органи державної влади. Даний відділ також взаємодіє з іншими
підрозділами Міністерства в процесі підготовки програм та
проектів. Відділ іноземної допомоги відповідає за програми і
проекти, які мають одержати погодження Делегації Європейсь�
кого Союзу у Словацькій Республіці. Відділ співпрацює з відпо�
відними підрозділами міністерства та Міністерства фінансів
Словацької Республіки в процесі запровадження програм
фінансування за рахунок коштів програми PHARE – структур�
них фондів (з Національним Фондом) та з коштів державного
бюджету.

Відділ здійснює аналіз запровадження індивідуальних
програм з точки зору спільної координації, ефективного вико�
ристання фондів, перспектив реалізації програм та відповідно�
сті зобов’язань, що виникають з фінансового меморандуму ЄС
та Словацької Республіки. Він взаємодіє з Менеджером проектів
у складі Делегації Європейського Союзу у Братиславі та Мене�
джером проектів у Брюсселі. Відділ здійснює організацію тен�
дерів, відповідно до вимог програми PHARE. Він співпрацює з
відповідними органами та організаціями, які задіяні в реалізації
програми PHARE, таким чином сприяючи включенню Мініс�
терства у багатостороннє міжнародне співробітництво. Відділ
забезпечує Міністерству економіки доступ до електронних баз
даних Євросоюзу (CELEX, Офіційний журнал Європейських
співтовариств та інших).

Ïðîöåñ ïåðåãîâîð³â

Важливим з точки зору надолуження запізнень у проце�
сі пристосування до умов членства мала рішуча політика сло�
вацького уряду, сформованого після виборів в 1998 році. Але
не менш істотне значення відіграло налагодження механіз�
мів тісної співпраці з європейськими структурами з метою
максимального поліпшення ефективності здійснюваних за�
ходів і забезпечення їм відповідної оцінки, що сприяла ста�
ранням Словаччини в ході відкриття переговорів на зустрічі в
верхах у Гельсінках. Словаччина досягла значного успіху
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шляхом формування Робочої групи високого рівня (High
Level Working Group). HLWG було створено 6 листопада
1998 року прем’єр�міністром та Комісаром Ганс ван ден Бро�
ек (керівництво групою здійснювали Державний секретар з
словацького боку та заступник Генерального директора Ге�
неральному Директораті 1 сільського господарства). До за�
вдань HLWG було віднесено прискорення та стимулювання
підготовки Словаччини до членства в Європейському Союзі,
сприяння виконанню політичних та економічних критеріїв,
гармонізації законодавства та зміцнення адміністративної та
інституційної здатності

11
. Група проводила регулярні зустрічі,

починаючи від листопада 1998 року, оцінюючи успіхи, які бу�
ли досягнуті урядом Словаччини в окремих напрямах, що під�
лягали оцінці в рамках Avis: політична сфера – демократизація
та стабільність демократичних інституцій (в тому числі чес�
ність проведення виборів та співучасть опозиції у здійсненні
керівництва публічними інституціями, такими як парламент�
ські комітети чи його контрольні органи або наглядові за функ�
ціонуванням збройних сил, служб розслідувань та розвідки;
незалежність судочинства і ретельність судових процедур),
сфера економічна – політика макроекономічної стабільності,
структурні реформи та приватизація, імплементація acquis
стосовно функціонування внутрішнього ринку, зміцнення ін�
ституційної та адміністративної здатності для виконання зо�
бов’язань, що виникають із членства.

Проблеми, пов’язані із функціонуванням ядерної енерге�
тики в Словаччині, були істотною перешкодою при досягненні
порозумінь з ЄС. Спільна група ЄС�Словаччина з питань ядер�
ної енергії була створена 1 червня 1999 року. Група обговорю�
вала проблеми загальної ядерної стратегії, а також план зі
створення умов для закриття Бухоніце V�1 та відповідні фінан�
сові схеми. Влітку Уряд підготував проект «Стратегії ядерної
енергії Словаччини». Цей документ передбачав закриття Бухо�
ніце V�1 протягом 2010 – 2012 років та пропозицію не завершу�
вати будівництво атомних станцій Моковце 3 і 4.

Невдовзі після свого формування Уряд розпочав реорга�
нізацію Президії Поліції з метою підвищення ефективності
боротьби правоохоронців з організованою злочинністю. Ор�
ганізаційні зміни були зосереджені, головним чином, на питан�
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нях централізації та координації діяльності різних підрозділів,
які пов’язані безпосередньо з боротьбою із злочинністю.

1 березня 1999 році Словацька Республіка розпочала за�
провадження так званого двостороннього скринінгу, або ана�
літичної перевірки, яке, за винятком розділу із сільського
господарства, було завершено 25 червня 1999 року. Перегляд
розділу з сільського господарства було відкладено. У травні
1999 року Словацька Республіка надала Європейській Комісії
доопрацьовану редакцію Національної програми прийняття
acquis communautaire, яка була ключовим документом в ході
наближення до ЄС.

У результаті позитивної оцінки балансу досягнень нового
уряду Словаччини, на зустрічі в верхах у Гельсінках в грудні
1999 року було прийнято рішення щодо запрошення країни до
переговорів про членство в Європейському Союзі.

Ãîëîâíèé Óïîâíîâàæåíèé
òà Ãðóïà ïåðåãîâîð³â ïðî âñòóï

Окремо в 1998 році було створено Групу переговорів
про вступ Словаччини до ЄС (Negotiator Group for negotia�
tions on Slovakia’s Accession to the EU) на основі відповідної поста�
нови уряду.

Статус Головного Уповноваженого визначається наступ�
ним чином

12
:

1. Головний Уповноважений призначається та звільню�
ється з посади урядом Словаччини.

2. Головний Уповноважений за посадою є Державним се�
кретарем в Міністерстві закордонних справ, який виконує за�
вдання уряду в сфері ведення переговорів про вступ до
Європейського Союзу з інституціями ЄС у тісній співпраці з
віце�прем’єр�міністром з питань європейської інтеграції.

3. Стосовно до інституцій ЄС, країн�членів та органів вла�
ди Словаччини, Головний Уповноважений відіграє роль пред�
ставника уряду у переговорному процесі про членство з
Європейським Союзом.

4. Головний Уповноважений є членом Урядової Ради з пи�
тань європейської інтеграції, членом Консультативного ко�
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мітету Урядової Ради та керівником Робочого комітету щодо
інтеграції Словаччини до Європейського Союзу.

Головний Уповноважений, який призначається Урядом,
відповідає за наступні питання:

• за підготовку процесу переговорів з інституціями
Європейського Союзу;

• опрацювання документів для відповідних орга�
нів ЄС; підготовку і хід переговорів з інституціями ЄС в межах
процесу переговорів у співпраці з віце�прем’єр�міністром з пи�
тань європейської політики, окремими центральними органа�
ми та іншими установами;

• інформування центральних органів управління
про хід переговорів;

• через Міністра закордонних справ та віце�пре�
м’єр�міністра з питань європейської інтеграції виступає з про�
позиціями щодо Стратегії Словаччини до процесу вступу до ЄС;

• разом з органами ЄС та віце�прем’єр�міністром з
питань європейської інтеграції визначає часові рамки для ве�
дення переговорів;

• разом з Віце�прем’єр�міністром з питань євро�
пейської інтеграції, Секцією європейських справ в Канцелярії
Кабінету Міністрів, Інститутом гармонізації законодавства,
центральними органами влади та іншими інституціями подає
на розгляд пропозиції щодо здійснення процедури досліджен�
ня законодавства Європейського Союзу;

• спільно з центральними органами державної вла�
ди та іншими установами готує переговорні позиції Словаччи�
ни за окремими розділами переговорів та подає підготовлені
позиції Урядові через Міністра закордонних справ і віце�пре�
м’єр�міністра з питань європейської інтеграції;

• у співпраці з віце�прем’єр�міністром з питань єв�
ропейської інтеграції постійно інформує Національну раду
Словацької Республіки (через парламентський Комітет євро�
пейської інтеграції), Уряд і Урядову Раду з питань європейської
інтеграції щодо здобутків і проблемних питань у переговорах з
установами ЄС;

• проводить консультації стосовно заходів в окре�
мих галузях з відповідними профспілками та зацікавленими
організаціями безпосередньо або через Консультаційний ко�
мітет Урядової Ради.

Група Головного Уповноваженого. Сфера повнова�
жень Групи Головного Уповноваженого визначається відпо�
відним статутом. Відповідно до його положень Уповноважений
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очолює Групу Уповноваженого, яка складається з Посла Сло�
ваччини у Брюсселі, керівника Секції європейських справ Кан�
целярії Уряду, генерального директора Секції європейської
інтеграції Міністерства закордонних справ, керівника Секції
європейських справ Канцелярії Уряду, керівника Департаменту
Головного Уповноваженого Міністерства закордонних справ
та керівника Департаменту правових та економічних зв‘язків з
ЄС Міністерства закордонних справ.

Членами Групи Головного Уповноваженого є також коор�
динатори переговорів з ЄС окремих напрямів переговорів, по�
даних нижче :

а) напрям фінансів, який включає переговорні розділи
щодо вільного руху капіталу, конкуренції, оподатку�
вання, економічного та монетарного союзу, митного
союзу, фінансового контролю і бюджету;

b) економічний напрям – переговорні розділи стосовно
вільного руху товарів і надання послуг, статистики,
енергетики, промислової політики, зовнішніх відно�
син та малого і середнього підприємництва;

c) напрям сільського господарства, який включає перего�
ворні розділи стосовно сільського господарства і ри�
боловства;

d) напрям, який передбачає переговорні розділи у сфері
внутрішніх справ та правосуддя;

e) напрям, який передбачає переговорні розділи стосов�
но вільного пересування людей, соціальної політики та
зайнятості;

f) напрям щодо переговорних розділів у сфері транспор�
ту, телекомунікації та інформаційних технологій;

g) напрям, який включає переговорний розділ охорони
навколишнього середовища;

h) напрям, що передбачає переговорний розділ у сфері
регіональної політики та координації структурних ін�
струментів.

Призначення Групи Головного Уповноваженого полягає
в координації підготовки документації, що подається до інсти�
туцій ЄС, підготовці та проведенні переговорів з органами ЄС
та наданні письмової інформації Урядовій Раді з питань євро�
пейської інтеграції та Урядові спільно з віце�прем’єр�міністром
з питань європейської інтеграції, постійним представництвом
Словаччини при ЄС у Брюсселі та іншими центральними орга�
нами державної влади.
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Робоча група є базовим органом, який забезпечує між(
відомчу координацію проведення переговорів про вступ Сло(
ваччини до Європейського Союзу. Головним призначенням
таких груп є експертна підготовка допоміжних документів та
позицій за розділами переговорів, організація проведення цих
переговорів за відповідними розділах та участь від імені Сло(
ваччини і під керівництвом Головного Уповноваженого у пере(
говорах з  органами Європейського Союзу.

Водночас групи також виконують завдання, пов’язані з га(
рмонізацією словацького законодавства з правом ЄС або інші
завдання, визначені Урядовою радою з питань європейської ін(
теграції Уряду або віце(прем’єр(міністром з питань європейсь(
кої інтеграції. Для кожного переговорного розділу має бути
створена окрема робоча група (табл. 3).

Таблиця 3

Діяльність робочих груп (РГ)

Існувало 30 робочих груп:
За кожною РГ закріплено

відповідальний державний
орган:

РГ 01 ( Вільне пересування товарів
РГ 01 ( Офіс стандартів, метрології і
вимірювання

РГ 02 ( Вільне пересування людей
РГ 02 ( Міністерство праці,
соціальних питань та сім'ї

РГ 03 ( Свобода надання послуг РГ 03 ( Міністерство фінансів

РГ 04 ( Вільне пересування капіталу РГ 04 ( Міністерство фінансів

РГ 05 ( Законодавство, що регулює
діяльність підприємств

РГ 05 ( Міністерство юстиції

РГ 06 ( Конкурентна політика РГ 06 ( Антимонопольний офіс

РГ 07 ( Сільське господарство
РГ 07 ( Міністерство сільського
господарства

РГ 08 ( Риболовство
РГ 08 ( Міністерство сільського
господарства
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Продовження табл. 3

Існувало 30 робочих груп:
За кожною РГ закріплено

відповідальний державний
орган:

РГ 09 ( Транспортна політика
РГ 09 ( Міністерство транспорту,
пошти і телекомунікації

РГ 10 ( Оподаткування РГ 10 ( Міністерство фінансів

РГ 11 ( Економічний і монетарний союз РГ 11 ( Міністерство фінансів

РГ 12 ( Статистика РГ 12 ( Офіс статистики

РГ 13 ( Соціальна політика і
зайнятість

РГ 13 ( Міністерство праці,
соціальних питань та сім'ї

РГ 14 ( Енергетика РГ 14 ( Міністерство економіки

РГ 15 ( Промислова політика РГ 15 ( Міністерство економіки

РГ 16 ( Малі і середні
підприємництва

РГ 16 ( Міністерство економіки

РГ 17 ( Наука і дослідження РГ 17 ( Міністерство освіти

РГ 18 ( Освіта, професійно(технічне
навчання та молодь

РГ 18 ( Міністерство освіти

РГ 19 ( Телекомунікації та
інформаційні технології

РГ 19 ( Міністерство транспорту,
пошти і телекомунікації

РГ 20 ( Культурна та аудиовізуальна
політика

РГ 20 ( Міністерство культури

РГ 21 ( Регіональна політика і коор(
динація структурних інструментів

РГ 21 ( Міністерство будівництва та
регіонального розвитку

РГ 22 ( Навколишнє середовище
РГ 22 ( Міністерство навколишнього
середовища

РГ 23 ( Захист прав споживачів та
здоров'я

РГ 23 ( Міністерство економіки

РГ 24 ( Співробітництво у сфері
правосуддя та внутрішніх справ

РГ 24 ( Міністерство внутрішніх
справ

РГ 25 ( Митний союз РГ 25 ( Міністерство фінансів

РГ 26 ( Зовнішні відносини РГ 26 ( Міністерство економіки

РГ 27 ( Загальна зовнішня політика і
політика безпеки

РГ 27 ( Міністерство закордонних
справ

РГ 28 ( Фінансовий контроль РГ 28 ( Міністерство фінансів

РГ 29 ( Фінансові та бюджетні
положення

РГ 29 ( Міністерство фінансів

РГ 30 ( Міністерство закордонних
справ /спільно з Канцелярією Уряду
Словацької Республіки/
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(1) В межах своїх повноважень Робочі групи:
a) здійснюють постійний моніторинг і координацію ви�

рішення всіх питань, пов’язаних з проведенням пере�
говорів про вступ Словаччини до ЄС;

b) забезпечують обговорення всіх питань щодо заходів,
підготовлених відповідними центральними органами
державної влади в ході переговорів;

c) визначають та оцінюють питання, що можуть стосува�
тися інших центральних органів державної влади (у
тому числі не представлених у робочих групах) або
Національного банку Словаччини та Вищого офісу ау�
диту;

d) працюють на основі планів, які складені на перспекти�
ву щонайменше 6 місяців і постійно оновлюються.

(2) Робочі групи збираються на засіданнях, які скликають і очо�
люють голови робочих груп (РГ).

(3) Засідання скликаються за необхідності для забезпечення
оптимального виконання завдань РГ.

(4) У проміжок часу між черговими засіданнями РГ їх голови
можуть скликати позачергові засідання з метою обговорення
окремих питань. Про проведення таких засідань мають бути
поінформовані всі члени РГ.

(5) Засідання РГ є закритими і конфіденційними; голова робо�
чої групи на прохання зацікавленої сторони може бути
винятком з цього правила. Ця умова не поширюється на:

a) право члена РГ запрошувати на засідання своїх колег у
разі необхідності;

b) право члена РГ співпрацювати з експертами та в разі
необхідності запрошувати їх прийняти участь в окре�
мій частині засідання для висловлення їх експертної
думки. Рішення щодо участі у засіданні експертів при�
ймає голова групи.

(6) Усім членам РГ надсилається протокол засідання групи разом
з переліком учасників та загальними тезами до обговорення.

(7) Якщо існує необхідність у терміновому або лише формаль�
ному проведенні засіданні групи, воно може бути замінено
письмовим рішенням голови робочої групи, яке готується на
основі письмових висновків учасників групи.
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Положення про голову робочої групи.

(1) Голова робочої групи призначається і відкликається за
рішенням Міністра або керівника іншого центрального органу
державної влади, який відповідає за певний розділ переговорів,
з урахуванням позиції Головного Уповноваженого стосовно
кандидата.

(2) Копія рішення про призначення або відкликання голови РГ
має бути надіслана Головному Уповноваженому.

(3) Новий голова РГ має бути призначений (відповідно до про�
цедури, визначеної вище) протягом 1 місяця після відкликання
попереднього голови Робочої групи.

(4) Голова робочої групи може призначати свого заступника,
який представлятиме його на засіданнях, що скликаються Го�
ловним Уповноваженим.

Голова робочої групи:

а) здійснює керівництво роботою групи та відповідає за її діяль�
ність;

b) в рамках координаційної структури процесу переговорів
про вступ Словаччини до ЄС голова робочої групи безпосеред�
ньо підпорядкований Головному Уповноваженому, який несе
відповідальність за координацію діяльності і методичне спря�
мування окремих груп;

c) підзвітний віце�прем’єр�міністрові з питань європейської ін�
теграції та відповідному міністрові або керівнику центрального
органу державної влади щодо завдань, пов’язаних з проведен�
ням переговорів про вступ Словаччини до ЄС;

d) спрямовує роботу щодо підготовки документації за відповід�
ними розділами переговорів;

e) проводить від імені Словаччини переговори з інституціями ЄС;

f) у надзвичайних випадках може уповноважити свого заступ�
ника проводити переговори з інституціями ЄС;

g) спільно з членами робочої групи забезпечує підготовку до�
поміжних документів та переговірних позицій для проведення
переговорів Словаччина – ЄС;

h) несе відповідальність за вчасну підготовку і подання органам
Євросоюзу документів стосовно переговорів про вступ Словач�
чини до ЄС;
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i) є членом Робочого Комітету з питань інтеграції Словаччини в
ЄС, утвореного згідно зі Статутом Урядової Ради з питань євро�
пейської інтеграції;

j) постійно інформує Головного Уповноваженого про:
• поповнення та заміну членів своєї робочої групи;
• подання підготовлених документів до інституцій ЄС;
• актуальні питання і проблеми діяльності робочої групи.

k) вносить пропозиції щодо проведення навчання членів РГ у
взаємодії з Департаментом Головного Уповноваженого Мініс�
терства закордонних справ і Управлінням стратегії зв’язків з
громадськістю і навчання Секції європейських справ Канцеля�
рії Уряду Словацької Республіки;

l) бере участь у зустрічах, які проводяться Головним Уповнова�
женим, і відповідає за виконання рішень, прийнятих на таких
зустрічах;

m) в ході виконання своїх завдань тісно співпрацює з головами
інших робочих груп та забезпечує взаємний обмін інформа�
цією та допоміжними матеріалами з окремими головами РГ;

n) забезпечує взаємний обмін інформацією та допоміжними
матеріалами в межах своєї робочої групи і Міністерства або
центрального органу державної влади, відповідального за пев�
ний розділ ведення переговорів;

o) здійснює нагляд та виконує інші завдання, відповідно до вка�
зівок Головного Уповноваженого та віце�прем’єр�міністра з пи�
тань європейської інтеграції.

Положення члена робочої групи

(1) Членами робочих груп можуть бути:
а) спеціалісти відповідного Міністерства або центрального

органу державної влади;
b) спеціалісти інших міністерств або центральних органів

державної влади у разі, якщо суттєва частина питань, яки�
ми займається група, належить компетенції двох або біль�
ше Міністерств або центральних органів державної
влади;

c) експерти з питань інтеграційного процесу, економіки, за�
конодавства та інших питань з неурядових організацій та
інших установ, які відіграють значну роль в опрацюванні
питань, що є компетенцією відповідної РГ;
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d) представники Секції європейських справ Канцелярії Уря�
ду, Секції європейської інтеграції Міністерства закордон�
них справ та Інституту гармонізації законодавства.

(2) Члени робочої групи призначаються відповідним мініст�
ром або керівником центрального органу державної влади, чи
керівником відповідної інституції або організації за пропози�
цією керівника РГ.

(3) Робочі групи можуть бути доповнені іншими членами у разі
необхідності, навіть протягом процесу переговорів про вступ
Словаччини до ЄС.

Повноваження члена Робочої групи:

a) опрацьовує допоміжні матеріали та позиції, необхідні для
процесу ведення переговорів щодо вступу Словаччини до ЄС,
на основі інструкцій та наказів голови робочої групи та в межах
покладених на нього повноважень та відповідальності;

b) спостерігає за підготовкою та координацією переговорних
позицій, забезпечує наявність інформації про діяльність та по�
зицію робочої групи в центральному органі, який він представ�
ляє;

c) співпрацює з головою Робочої групи при опрацюванні пере�
говорних позицій Словаччини в межах ведення переговорів
про вступ Словаччини до ЄС;

d) з уповноваження голови Робочої групи можуть представляти
його на засіданнях, скликаних у Головного Уповноваженого;

е) забезпечує виконання інших завдань, відповідно до інструк�
цій, отриманих від керівника Робочої групи.

Ïîë³òè÷í³ áàð’ºðè ïðîöåñó ³íòåãðàö³¿
Ñëîâà÷÷èíè òà ¿õ ïîäîëàííÿ

Як згадувалось у вступній частині розділу, Словаччина
пройшла складний шлях відносин з Європейським Союзом,
причини якого були у внутрішній політиці держави. Майже з
перших кроків незалежності країна задекларувала своє бажан�
ня приступити до структур ЄС та НАТО, але однак після виборів
1994 року владу обійняли угруповання, скептичні до питань ін�
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теграції, які в національних питаннях репрезентували підхід,
що явно суперечив вимогам побудови демократичної правової
держави та вільної ринкової економіки. Перелік застережень
був довгим та охоплював наступні питання:

• діяльність урядової коаліції, схильної до концентрації
та монополізації цілої влади в руках уряду;

• політичні конфлікти, які виникали із спроб усунення з
посади президента республіки;

• зміцнення державного контролю за суспільним та еко�
номічним життям за допомогою запроваджуваного за�
конодавства;

• неявність процесу приватизації, який опирався на
клієнталізмі;

• конфронтаційний підхід урядової коаліції щодо угор�
ської меншини;

• втручання в діяльність засобів масової інформації та
обмеження свободи слова;

• усунення політичної опозиції від участі у здійсненні
публічного контролю за спеціальними службами

14
.

Ці небезпечні авторитарні тенденції додатково підсилю�
вались правлячою партією Рух заради демократичної Словач�
чини (HZDS), яка сама уникала чіткого визначення своєї
ідеології (в категоріях ліва – права партія чи лібералізм – консер�
ватизм) та опиралась, головним чином, на жителях сільських
місцевостей та неосвічених верствах населення. Партія та її
прибічники обрали політичний стиль, який в політичних нау�
ках відомий як «тиранія більшості»: виключення представників
опозиції з усіх органів влади (наприклад, протягом здійснення
влади HZDS представники опозиції не засідали в президії та не
були допущені до здійснення керівництва жодним комітетом в
парламенті), «чистки» в державному апараті, всебічний конт�
роль за державним телебаченням, цілковите підпорядкування
процесів приватизації інтересам осіб та груп, пов’язаних з пра�
влячою партією.

Хоча заявка Словаччини на членство до Європейського
Союзу була представлена 27 червня 1995 року, то ця країна ще
досить довго чекала на офіційну позицію ЄС. Лише два роки
пізніше Європейська Комісія представила свій висновок на за�
явку Словаччини. Європейська Рада в Люксембурзі за рекомен�
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даціями Європейської Комісії, представленими в Висновку
(червень 1997 року), зазначила, що Словацька Республіка не ви�
конує в задовільний спосіб політичні критерії, встановлені Єв�
ропейською Радою в Копенгагені. Комісія критикувала
нестабільність словацьких інституцій, відсутність послідовнос�
ті їх залучення до політичного життя, та недоліків в функціону�
ванні демократії

15
. Словаччина була виключена з переліку

першої хвилі «удачників» європейської інтеграції в 1997 році,
оскільки уряд колишнього прем’єр�міністра Володимира Ме�
чіяра здійснював кроки, які відтягували процес демократичних
реформ. Згідно думкою Комісії, інституційні рамки Словаччи�
ни відповідали потребам парламентської демократії, але уряд
не виражав достатньої довіри до Конституційного Суду, інших
інституцій та не дотримувався прав опозиції.

Наступною проблемою було недотримання прав націо�
нальних меншин. Словаччина була в особливо складній ситуа�
ції з тієї причини, що на її території проживала значна за
розмірами угорська меншина (10,8% жителів), яка самостійно
виступала про признання їх низки прав (наприклад, окрема си�
стема освіти – національною мовою, збільшення повноважень
місцевих органів влади на територіях, де мешкають угорці), а з
другої сторони, проблеми угорських меншин в сусідніх країнах
(Словенія та Румунія) були істотною проблемою для наступних
урядів в Угорщині, які пробували відстояти найбільше привілеїв
для своїх родичів, що проживали поза межами Угорщини.
Оскільки Угорщина від самого початку процесу нового розши�
рення Європейського Союзу була його лідером, то без сумнівів,
угорські інтереси не могли не вплинути на відношення євро�
пейських політиків до існуючих проблем в сфері прав угорсь�
кої меншини на території Словаччини. Питання прав меншин у
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випадку Словаччини додатково ускладнювалось проблемою
переслідування ромів (циганів). Від початку 90�х років декілька
країн ЄС вирішувало проблеми, пов’язані із зростаючою кіль�
кістю іммігрантів циганської національності, що походили з
Центральної та Східної Європи, які з фактичних або видуманих
причин переслідувались в країні походження і старались отри�
мати статус біженців в країнах ЄС (особливо в Великій Бри�
танії). Словаччина розглядалась як основне джерело цієї
проблеми.

Ситуація почала змінюватись в 1998 році. Новий уряд,
який прийшов до влади після виборів у вересні 1998 року, нама�
гався відродити демократію у Словаччині і встановити тісніші
зв’язки із Заходом. Словаччина показала дуже швидкі темпи
прогресу у прогнозованому напрямі і невдовзі стала членом
першої групи (країн�кандидатів на членство в ЄС).

Проблеми, які згадувались вище Європейською Комісією
як перешкоди на шляху прийняття заяви з боку Словаччини,
почали ефективно та досить швидко вирішуватись, що не зали�
шилось не поміченим з боку європейських структур.

У Регулярному звіті від 1999 року Комісія зробила висно�
вок про виконання Словаччиною політичних критеріїв. З того
часу країна досягла суттєвих успіхів у дальшому зміцненні та
поглибленні стабільності механізмів, що гарантують демокра�
тію, законність, додержання прав людини, повагу та захист
меншин. Нижче подається скорочено текст звіту Європейської
Комісії з тим, щоб показати розмір та різноманітність питань,
які піддаються аналізу з боку європейських структур. Це є доб�
рим прикладом того, наскільки громіздким питанням є коорди�
нація відносин з Європейським Союзом.

Суттєвого прогресу вдалося досягнути протягом дуже
короткого проміжку часу стосовно структури та функціону�
вання адміністрації. Було прийнято законодавчі засади децен�
тралізації публічної адміністрації, а також схвалено Закон
«Про державну службу». Щоб забезпечити належне виконання
публічною адміністрацією своєї ключової ролі у функціонуван�
ні демократії на основі принципу верховенства права та у під�
тримці процесу вступу, необхідно було затвердити відповідне
законодавство. Наступні роки підтвердили факт, що це дійс�
но відбулося.

Важливі кроки були зроблені з метою зміцнення незале�
жності суддівської влади. Зокрема, доповнення до Конституції
скасувало практику 4�х річного випробувального періоду для
суддів і забезпечило утворення Суддівської Ради. Це доповнення
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мало бути запроваджене до первинного законодавства та
безпосередню у практику, щоб забезпечити професійну без�
пристрасність суддів та їх політичну нейтральність. Насту�
пні звіти містять висновки перевірки прогресу, досягнутого у
цій визначеній сфері.

Істотний прогрес було відзначено у напрямку боротьби з
корупцією, особливо у втіленні урядової політики в конкретні
заходи, та реалізації міжнародних зобов’язань. Утім, корупція
все ж залишилась суттєвою проблемою, що потребує уваги й
надалі. З метою продовження подальшої боротьби з корупцією
Словаччина з усією відповідальністю запровадила кілька пла�
нів заходів, які, зокрема, передбачали удосконалення чинного
законодавства, ухвалення запланованих законопроектів, а
також зміцнення адміністративної спроможності та коор�
динації діяльності причетних до цього процесу органів влади..

У цей же час було докладено значних зусиль для подаль�
шого розвитку і втілення у життя підходів до захисту прав
меншин, особливо у запровадженні відповідних урядових стра�
тегій. Позитивні зрушення відбулися у використанні та захи�
сті мов національних меншин. Що стосується циганської
меншини, то запровадження Циганської стратегії, ухваленої в
1999�2000 роках, полегшило і зробило більш прийнятним ви�
користання фінансових засобів, доступних на національному
та місцевому рівнях. З цієї точки зору важливою справою є по�
силення боротьби з дискримінацією. Доказом досягнень Сло�
ваччини на цьому шляху є положення звіту від 2001 року
Британського Хельсінкського комітету з прав людини, в якому
було зазначено, що головною причиною надлишкової імміграції
циган до Великої Британії є дискримінація у Чеській республіці.
Словаччина до цих пір не зазначалася як країна, яка спричиняє
найбільші проблеми. Слід наголосити, що вирішенню питань,
пов’язаних з правами меншин, сприяла участь політичної
партії угорської меншини у правлячій коаліції, утвореній Міку�
ласом Джуріндою.

Словаччина домоглася помітного прогресу у напрямку де�
централізації. Так, нею були виконані короткотермінові пріо�
ритети щодо модернізації та децентралізації публічної
адміністрації, передбачені «Програмою заради партнерства»
від 1999 року. Серйозні кроки було зроблено в напрямку зміцнення
незалежності судової влади, що також було одним з коротко�
термінових пріоритетів. Незважаючи на вжиття подальших
позитивних заходів, суттєвих зрушень у ситуації з імміграцією
циган, що також є короткостроковим пріоритетом, вдалося
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досягнути лише певною мірою. Аналогічна ситуація із середньо�
строковими пріоритетами в рамках політичних критеріїв
згідно Програми заради партнерства від 1999 року, яка перед�
бачала продовження запровадження законодавства про мови
меншин та покращання ефективності політики і бюджетних
заходів щодо циганської меншини.

Словаччину визнали країною з діючою ринковою еконо�
мікою. Беручи до уваги її подальші істотні кроки в напрямі се�
редньострокової фіскальної консолідації та розробку і
повномасштабне запровадження проголошеної програми
структурних реформ, ця країна повинна бути здатною ви�
тримати у короткостроковій перспективі тиск конкуренції
та ринкових сил в Євросоюзі. Загалом, була забезпечена макро�
економічна стабільність. Досягнуто було значного прогресу в
приватизації банків, яка невдовзі має завершитись. Позитив�
них зрушень також було досягнуто у реконструкції та прива�
тизації залишків державних комунальних і транспортних
підприємств.

Прогрес був відзначений у формуванні засад розвитку
приватного сектору.

Декілька проблем у макроекономічній сфері Комісія ви�
значила як проблеми, які перешкоджають остаточному ви�
знанню приготуванню Словаччини до членства в ЄС.

• Суттєве зростання дефіциту балансу поточних ра�
хунків буде вимагати більш зваженої фіскальної по�
літики.

• Рівень безробіття є занадто високим і продовжує зро�
стати.

• Окремі елементи законодавчих та інституційних за�
сад розвитку підприємництва потребують подаль�
шого удосконалення та ефективного запровадження.

• Необхідно посилити контроль у фінансовому секторі.
• Слід вжити заходів для забезпечення середньострокової

стабільності державних фінансів. Заходи уряду мають
чітко відповідати її фіскальним завданням. Це можна
досягти шляхом реформування середньострокових дер�
жавних витрат, особливо у сферах охорони здоров’я, пе�
нсійного забезпечення та дотаційних регіонах..

• Макроекономічна стабілізація має підтримуватись
завдяки зваженому поєднанню фіскальної і монетар�
ної політики.

• Подальший прогрес у приватизації, реформуванні
адміністративних та законодавчих рамок, фінансо�
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вого сектору утворить основу для розвитку у перспек�
тиві приватного сектору.

• Зростання безробіття у подальшому потребувати�
ме здійснення докорінних реформ на ринку праці.

Успішне вирішення згаданих питань дало можливість
оголосити стан готовності Словаччини до вступу в ЄС у 2003
році задовільним і перспективним.

Словаччина домоглася позитивних та оперативних зру�
шень у пристосуванні національного законодавства до євро�
пейського права. Що стосується різних переговорних розділів,
то не за всіма з них протягом 1998–2001 років було досягнуто
однакового успіху. Істотні зрушення відбулися у таких сферах,
як вільне пересування товарів, законодавство про підприємс�
тва, соціальна політика, зайнятість і митний союз. Струк�
турна слабкість залишалася характерною для значної
кількості секторів, зокрема сільському господарстві, регіона�
льній політиці та координації структурних інструментів.
Поряд із значними здобутками у зміцненні адміністративної
спроможності, напружені зусилля необхідно докласти у всіх
секторах.

Що стосується законодавства про внутрішній ринок,
то істотних зрушень вдалося досягнути у вільному пересуван�
ні товарів та послуг. У той же час у сфері вільного пересування
людей прогрес протягом відносно тривалого часу був досить
обмежений.

У законодавстві, що регулює діяльність підприємств (за
винятком регулювання торгових марок) також було швидко
досягнуто суттєвих успіхів, особливо завдяки подальшій адап�
тації національної нормативної бази з директивами та за�
провадженню нового Закону «Про патенти». Було досягнуто
відповідне зміцнення адміністративних та судових органів,
причетних до всіх сфер прав інтелектуальної та промислової
власності. Що стосується конкурентної політики, то внесен�
ня доповнень до Закону «Про державну допомогу» загалом при�
вело нормативну базу у відповідність з європейським
законодавством. Однак, на відміну від сфери антимонополь�
ного регулювання, досягнення в напрямі державної допомоги
залишаються неповними і непрозорими. Адміністративна
здатність на внутрішньому ринку досі потребує посилення,
особливо це стосується нагляду за фінансовими послугами.

Що стосується сільського господарства, то до остан�
нього етапу переговорів кроки в напрямі адаптації і запрова�
дження європейського права носили досить обмежений
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характер. Винятком був напрям ветеринарії, в якому було до�
сягнуто значного прогресу. Протягом останніх років перего�
ворів мали бути посилені зусилля щодо утворення
Інтегрованої Адміністративної та Контрольної Системи, за�
провадження певних регулюючих ринкових механізмів, приско�
рена адаптація законодавства у секторі фітосанітарії,
зміцнена адміністративна спроможність, включаючи інспек�
тування прикордонних постів.

Було забезпечено подальшу адаптацію законодавства в
сфері транспорту, особливо наземного. Разом з тим для всіх
секторів залишається актуальною необхідність в адаптації
законодавства та зміцненні адміністративної спроможнос�
ті, в тому числі в завершенні створення необхідних структур.

Адаптацію законодавства про непряме та пряме опода�
ткування було здійснено певною мірою після відновлення пере�
говорів про членство в ЄС. Додаткових зусиль потребувало
пристосування механізмів оподаткування ПДВ та ставок ак�
цизного збору. Активно тривало реформування словацької по�
даткової системи, енергійно вживалися заходи щодо її
модернізації. Розпочалося створення баз даних податкової ін�
формації, які дали змогу обмінюватися даними з ЄС та її краї�
нами�членами.

Рішучі кроки вперед були зроблені в секторі енергетики за�
вдяки рішенням, прийнятим щодо суттєвого відкриття внут�
рішнього ринку електроенергії та початку приватизації
найбільших енергетичних компаній. Що стосується ядерної ене�
ргетики, то Словаччина мала виконати свої зобов’язання щодо
припинення експлуатації атомних електростанцій та забез�
печувати високий рівень ядерної безпеки на постійній основі.

У сфері промислової політики Словаччина підтримувала
високий темп реформування завдяки продовженню привати�
зації, особливо у банківському секторі, та реструктуризації
підприємств. За винятком галузі поштових послуг, Словаччи�
на домоглася високого рівня адаптації нормативної бази у
сферах телекомунікацій та інформаційних технологій. Вра�
ховуючи це, наголос робився на ефективній реалізації та зміц�
ненні адміністративної спроможності. Була продовжена
адаптація законодавства у сфері захисту прав споживачів,
зокрема в напрямі безпеки. Необхідно продовжити роботу що�
до забезпечення належної координації та зміцнення органів,
причетних до нагляду за ринком.

Було досягнуто значного прогресу у напрямі соціальної
політики і зайнятості, особливо щодо подальшої адаптації
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законодавства про працю та рівного підходу до жінок і чоло�
віків. Ця проблема створювала досить багато клопотів аж до
самого завершення процесу переговорів, оскільки Комісія вима�
гала, щоб акцент було зміщено в бік виконання із особливим
наголосом на забезпечення безпеки та охорони здоров’я на ро�
бочому місці.

Найслабкішою стороною підготовки Словаччини до
членства в Європейському Союзі були питання регіональної
політики. Успіхи в сфері регіональної політики та координації
структурних інструментів залишаються обмеженими. При�
чиною цього все ще є нестача ефективного та кваліфіковано�
го персоналу у відповідних міністерствах та органах влади.

Що стосується законодавства про навколишнє середо�
вище, то воно за винятком нормативних актів про якість во�
ди, захист природи, промислові відходи та управління
ризиками, є значною мірою наближене до європейського права,
хоча значна робота з адаптації все ще лишається попереду.
Необхідно енергійно вживати заходів щодо зміцнення адмініс�
тративної здатності. Словаччина повинна здійснити такі
дії протягом перехідного періоду до моменту вступу до Євро�
пейського Союзу.

У сфері правосуддя та внутрішніх справ досягнуто знач�
ного прогресу щодо адаптації та зміцнення адміністративної
здатності, включаючи прикордонний контроль (за рахунок
прийняття Шенгенського плану заходів), візову політику та
взаємодію правоохоронних органів. Разом з тим, необхідно до�
класти зусиль у всіх відповідних сферах, включаючи зміцнення
адміністративної спроможності.

Важливі кроки були зроблені у напрямі митного союзу за�
вдяки набуттю чинності новим Законом «Про митницю» та
Законом «Про державні адміністративні органи в митній
сфері». Необхідно розробити інформаційні системи, які б до�
зволяли здійснювати обмін комп’ютерною інформацією між
ЄС та Словаччиною.

Значні здобутки досягнуті у сфері фінансового контро�
лю, де зараз сформовано базові законодавчі засади для публіч�
ного внутрішнього фінансового контролю та зовнішнього
аудиту. Особливу увагу необхідно приділити контролю над
витратами структурних фондів та захистом фінансових
інтересів ЄС.

Що стосується адміністративної здатності, то незва�
жаючи, що по окремих напрямках було досягнуто значних ус�
піхів, загальний прогрес залишається доволі обмеженим.
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В той час, як істотних здобутків вдалося домогтися у
сферах вільного руху капіталу і митного союзу, незначний
прогрес відзначається особливо у сільському господарстві,
транспортній, регіональній політиці, координації структур�
них інструментів, співпраці в сфері правосуддя та внутрішніх
справ. Що стосується інших напрямків, то необхідно доклас�
ти більших зусиль особливо у сферах законодавства, яке регу�
лює діяльність підприємств, конкурентну, соціальну політику
і зайнятість. Необхідно закріпити позитивні зрушення, досяг�
нуті у зміцненні адміністративної здатності в сфері оподат�
кування, енергетики та навколишнього середовища. Слід
суттєво зміцнити інституції та механізми, які пов’язані з
ефективним та контрольованим управлінням фондами ЄС.

Одним з найбільш суттєвих недоліків політики європей�
ської інтеграції Словаччини була слабкість адміністративної
спроможності. Тому Уряд, призначений у 1998 році, вирішив
збільшити до 2002 року кількість співробітників, які б займа�
лися питаннями євроінтеграції, до 1200 осіб. Значення цього
рішення з точки зору завдань політики європейської інтегра�
ції важко переоцінити.

Ðåôîðìà ïóáë³÷íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
ÿê ÷èííèê ïðîºâðîïåéñüêèõ çì³í

Існуючі уряди та система публічної адміністрації Слова�
цької Республіки сприяли утриманню низки явищ і методів дія�
льності, характерних для авторитарних та централізованих
урядів. Це також призвело до формування антидемократичних
практик та повстання паталогічних явищ в суспільному та еко�
номічному житті країни. А тому після виборів у 1998 році було
необхідно проведення низки реформ конституційного харак�
теру та ініціювання глибоких змін в системі публічної адмініст�
рації. Як оцінюють експерти Інституту Публічних справ в
Братиславі, цей процес відбувався позитивно:

«Попередня адміністрація Джурінди створила більш
менш надійні інституційні перешкоди для можливого повер�
нення до авторитарного режиму. Вона також внесла зміни до
Конституції Словаччини, які б не давали можливості автори�
тарним силам діяти у спосіб, дозволений попередньою версією
Конституції, тобто балансуючи на межі конституційності і
використовуючи прогалини у законодавстві. Змінена Консти�
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туція поглибила демократичні властивості держави та удо�
сконалила регулювання зв’язків між окремими інституціями.
Нинішня словацька система чеків і балансів наблизилася до си�
стем, які існують у розвинутих демократіях.

Були засновані деякі нові інституції (наприклад, омбудс�
мен з прав людини або Судова Рада), зміцнені позиції Консти�
туційного Суду та утворено другий рівень місцевого
самоврядування (регіональні парламенти у вищих терито�
ріальних одиницях)»16.

Зміни в системі адміністрації мали фундаментальний ха�
рактер. Їх започаткував Указ Уряду Словацької Республіки
№ 695/1999 «Стратегія реформи публічної адміністрації»,
який окреслив стратегічні напрямки змін – децентралізація
публічної адміністрації та модернізація публічної адмініст�
рації.

В березні 2000 року уряд опублікував програмний доку�
мент під назвою «Концепція децентралізації та модер�
нізації державного управління». В цьому документі було
стверджено, що: «Своєю Постановою №788 від 18 листопада
1999 року уряд взяв на себе зобов’язання щодо модернізації функ�
ціонування демократичної держави, запровадження юстиції,
свободи, підзвітності, солідарності, принципів верховенства
права, доброчинності, розподілу влади, та підтримки ініціа�
тиви і участі громадян. Вони спрямували свою діяльність на
боротьбу проти корупції та культу влади. Названі зобов’язан�
ня не є лише внутрішніми справами держави, але їх виконання
є передумовою, яка дасть змогу Словацькій Республіці вступи�
ти до ЄС, НАТО, ОЕСР. Реформа публічної адміністрації, з по�
між іншого, є невід’ємною передумовою виконання вимог
членства»17

.
Сутність реформи визначено наступним чином: «Голов�

ною метою Концепції децентралізації та модернізації публіч�
ної адміністрації є зміцнення конституційного права
громадян здійснювати вплив на формування державної по�
літики та посилення позиції вибраних представників на всіх
рівнях адміністрації».
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Положення Концепції окреслюють вимоги, які повинна
виконувати публічна адміністрація:

• чітке розмежування функцій, повноважень та відпо�
відальності в публічній адміністрації щодо громадян,

• законодавство високої якості ,
• узгодженість дій з нормами права та здатність реалізо�

вувати законодавство ,
• високий професіоналізм та етика службовців публіч�

ної адміністрації.
Окрім того, в документі чітко зазначено, що реформа по�

винна брати до уваги вимоги, пов’язані з інтеграцією до Євро�
пейського Союзу: «Концепція враховує існуючу ситуацію в
країнах (економічні умови, існуючий територіальний та ад�
міністративний поділ), ратифіковані міжнародні конвенції
(Європейські хартії), але також нові реалії, які виникають в
ході роботи, такі як запрошення Словаччини до переговорів до
ЄС. Враховуючи це, ми повинні зазначити два вирішальних
критерії Європейського Союзу , які матимуть вплив на прове�
дення реформи публічної адміністрації:

• субсидіарність,
• конкурентне середовище, оскільки цей чинник засто�

совується також до відносин державна адміністра�
ція – органи самоврядування, останні органи повинні
бути конкурентними у сфері надання послуг громадя�
нам, підприємцям, а також щодо органів територіа�
льного самоврядування в країнах ЄС.

Положення Концепції відповідають загальноприйнятим
принципам громадянського суспільства, субсидіарності, ефек�
тивності, відкритості, в спосіб, який вони були визначені в
стратегії реформування адміністрації, що становить підґру�
нтя даної концепції».

Концепція словацької реформи публічної адміністрації
сконцентрувалась на процесі децентралізації, оскільки саме в
цій сфері словацька система найсильніше відставала від засад
функціонування країн Європейського Союзу. Сутність цього
процесу охоплювала наступні елементи:

«Децентралізація публічних справ має три виміри:
• децентралізацію функцій,
• децентралізацію фінансів,
• децентралізацію повноважень.
Децентралізація може принести вимірювальні вигоди

громадянам лише тоді, коли вона буде запроваджуватись у
трьох вимірах одночасно. Впровадження лише однієї із сфер,
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наприклад, децентралізація повноважень без фінансової деце�
нтралізації, буде мати протилежний ефект. А тому процес
децентралізації повинен здійснюватись комплексно.

Децентралізація означає, що відповідальність за чітко
сформульовані публічні функції буде передана територіаль�
ному самоврядуванню. Органи територіального самовряду�
вання повинні діяти незалежно від державної адміністрації як
суб’єкти публічного права в сфері автономної юрисдикції. В
сфері делегованих державних функцій територіальне само�
врядування повинно діяти в межах правових регулювань.

Децентралізація буде супроводжуватись вирішенням
питань власності, що дасть можливість здійснювати пере�
дані повноваження шляхом внесення змін до способу функціо�
нування публічної адміністрації, дерегуляції і деетизації
власності та всіх форм діяльності.»

Автори концепції робили сильний наголос на європейсь�
кі мотиви. Даючи перелік різних вигод, які випливають з проце�
су децентралізації, в документі підкреслюється, що він надасть
Словаччині можливість «зміцнити принципи самоврядування
в розумінні Європейських конвенцій», та «слідувати тенден�
ціям в реформаторських процесах (ЄС, Вишеград 4)», а також
«ефектам транскордонної та міжрегіональної співпраці». Та�
кож в частині, присвяченій повноваженням та завданням міс�
цевого та регіонального самоврядування, є прямі посилання на
засади, які зобов’язують в Європейському Союзі:

«З точки зору країн Європейського Союзу традиційні функ�
ції органів територіального самоврядування (але в минулому
Словаччини також ) включають:

• координацію та планування заходів на місцевому та
регіональному рівнях;

• економічні функції,
• економічні послуги;
• початкові та середні школи;
• дозволи на планування території та будівництва;
• громадський транспорт;
• управління та утримання дорожнього господарства

(за винятком автострад);
• культурні та спортивні заклади (за винятком визна�

чених закладів), соціальні послуги».
Наведені вище сфери діяльності визнано за повноважен�

ня власне органів самоврядування, які признані їм згідно із
принципом очевидності (припускається, що всі повноваження
віднесені до органів самоврядування), хіба що стосовно окре�
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мих сфер норми права передбачають обмеження або інші ін�мих сфер норми права передбачають обмеження або інші ін�
ституційні розв’язання.

Документ широко представляє засади організації та діяль�
ності органів самоврядування на місцевому (базовому) рівні та
так звані «вищого рівня територіальні одиниці» («the upper�tier
territorial unit (UTU)». Запровадження UTU (в тому числі ство�
рення органів самоврядування на цьому рівні) було новиною у
випадку Словаччини, яка повинна була дозволити країні краще
пристосуватись до принципів та інструментів європейської ре�
гіональної політики.

Процес реалізації реформи публічної адміністрації в Сло�
ваччині планувалось здійснити протягом 200 �2002 років. Про�
те так не сталось, зважаючи на досить сильний опір проти
деяких із пропонованих розв’язань і неможливість узгодження
спільної позиції між партіями правлячої коаліції, та отримання
згоди з боку організації, яка об’єднувала представників місце�
вих органів влади. В квітні 2002 року уряд схвалив Концепцію, в
якій містився з поміж іншого, повний перелік необхідних для
прийняття законопроектів та новелізації діючих з тим, щоб
процес реформування міг перейти до етапу реалізації: делегу�
вання повноважень і завдань до місцевих та регіональних орга�
нів самоврядування та місцевих і регіональних органів влади.
Від вересня до грудня 2000 року було опрацьовано більшість за�
планованих законопроектів. Разом із початком процесу прохо�
дження законопроектів, з’явився опір перед змінами, який
концентрувався навколо:

• проблем територіального поділу держави;
• питань консолідації місцевих територіальних органів

в структури, більші за розмірами території та чисель�
ністю осіб, що там мешкають;

• принципів виборчого права на місцевому рівні;
• організації системи державної адміністрації на місце�

вому та регіональному рівнях;
• сфери та темпів децентралізації публічних фінансів

18
.

Найважливішими досягненнями процесу реформування
публічної адміністрації було внесення змін до Конституції
Словацької Республіки, згідно з якими були зміцнені повнова�
ження обраних регіональних органів влади, особливо у фінан�
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сових питаннях, питаннях управління майном та правами
власності. Було окреслено:

• інституції безпосередньої демократії та їх повнова�
ження,

• встановлено сферу правових регулювань, які визнача�
ються регіональними органами влади та є обов’язкови�
ми в сфері повноважень самоврядування ,

• принципи проведення виборів на регіональному рівні,
• засади трансферу (передачі) завдань від органів дер�

жавної адміністрації органам самоврядування .
Названі зміни в Конституції створили тривале підґрунтя

для розвитку самоврядування на регіональному рівні. Одночас�
но це було одним з істотних чинників, що сприяв ходу прове�
дення переговорів про членство, оскільки переговорний
напрямок «регіональна політика» було віднесено до найслаб�
ших пунктів у розмовах Словаччини з представниками ЄС.

Протягом періоду від березня до червня 2001 року уряд
схвалив цілу низку законопроектів та спрямував їх на розгляд
до Парламенту. Серед них були проекти законів про:

• державну службу,
• публічну службу,
• регіональне самоврядування,
• вибори до регіонального самоврядування,
• зміни до Закону «Про управління комунальними об�

щинами»
19

,
• зміни дo Закону «Про комунальну власність»,
• власність обраних органів регіонального самовряду�

вання,
• зміни до Закону «Про засади складання бюджету»,
• винагороди та привілеї губернаторів регіонів.
Ці законопроекти були схвалені парламентом, але у випа�

дку кількох з них були запроваджені настільки істотні зміни, що
їх первинні цілі не можливо було досягнути. Особливо це сто�
сувалось Закону «Про регіональне самоврядування»: не було
прийнято зміну щодо адміністративного поділу на регіони
(з 8 на 12) та запроваджені положення, що значно обмежували
незалежність регіонального самоврядування шляхом надання
центральному уряду повноважень щодо контролю (а як на�
слідок, їх зміни) регулювань, виданих органами самоврядуван�
ня у разі припущення, що вони можуть порушити «народний
інтерес», або у випадку якщо інші органи регіонального чи міс�
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цевого самоврядування виразять свої застереження до цих ак�
тів. Ці зміни спричинили незадоволення в самоврядівних
кругах та серед прореформаторських недержавних організа�
цій, що частково ослабило позитивні ефекти змін на регіональ�
ному рівні.

У серпні 2001 року міністр фінансів представив законо�
проект про комунальні податки. Кілька місяців пізніше були
підготовлені законопроекти, положення яких передбачали
збільшення частки місцевих податків в доходній частині регіо�
нів та комунальних общин. Одночасно із змінами в Законі Про
засади складання бюджету вони повинні були забезпечити
створення нової системи фінансування державних завдань на
регіональному та місцевому рівнях. Однак завдяки політичним
конфліктам всередині правлячої коаліції та сильного опору з
боку опозиції, більшість із положень не було прийнято і так зва�
ний другий етап децентралізації фінансів було відкладено на
період до наступних парламентських виборів в 2002 році.

Важливим кроком реформи було прийняття так званого
Закону про повноваження

20
, на основі якою понад 300 компете�

нцій було передано з центральних органів до обраних органів
регіонального самоврядування. Однак і в цій сфері були здійс�
нені певні відступи від положень «Концепції децентралізації та
модернізації публічної адміністрації», внаслідок чого принцип
субсидіарності не було послідовно реалізовано в наступних
сферах: соціальна допомога (наприклад, повноваження щодо
розподілу соціальної допомоги для малозабезпечених залиши�
лись в руках центрального уряду), освіта (питання створення
спеціалізованих та професійних шкіл залишилось в сфері пов�
новажень центрального уряду так само як і винагорода для вчи�
телів), охорона здоров’я (уряд зберіг за собою повноваження
щодо створення спеціалізованих та реабілітаційних медичних
закладів). Окрім того, багато повноважень у сфері публічних за�
вдань зберегло статус завдань, стосовно до яких органи само�
врядування та органи виконавчої влади ділять повноваження
між собою. Цей «напівподіл» спричинює появу багатьох про�
блем та не сприяє покращенню наданню послуг.

Окрім завдань у сфері децентралізації та розвитку місце�
вого самоврядування було здійснено низку змін на центрально�
му рівні. Було створено нові інституції, які надали можливість
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Словаччині надолужити серйозні запізнення в сфері створення
інституційної здатності, необхідної для виконання зобов’язань,
що виникають з європейської інтеграції, або, якщо говорити
точніше, до створення сучасної, дієвої публічної адміністрації
та такої, яка виконує демократичні критерії. Протягом періоду
2000�2002 років у зв’язку із реалізацією концепції реформу�
вання уряду, було створено такі нові органи:

• Бюро з питань державної служби � відповідальне за до�
тримання норм Закону «Про державну службу», ство�
рення стандартів та підготовку регулярних звітів про
стан державної служби; Бюро прийняло на себе вико�
нання функцій, які раніше були розпорошені між
різними міністерствами та центральними органами;

• Офіс фінансових ринків (Financial Market Office) – від�
повідальний за здіснення нагляду за діяльність юриди�
чних і фізичних осіб на ринку капіталу та ринку
страхових послуг, за співпрацю з міжнародними ін�
ституціями нагляду в цій сфері. ;

• Офіс з питань регулювання сітьової промисловості
(Office for the Regulation of Network Industries) – пере�
йняв від Міністерства економіки функції ліцензування
та регуляторні завдання (наприклад, ціни) по відно�
шенню до енергетичної, газової та теплової промисло�
вості ;

• Національне Бюро безпеки (National Security Office) –
відповідальне за реалізацію положень Закону «Про за�
хист таємної інформації», в тому числі за захист секре�
тної інформації, створеної в державних органах,
захист таємної інформації, що передається із�за кордо�
ну, даних в цифровому записі, акредитацію провайде�
рів послуг передачі даних;

• Бюро податкової інспекції – відповідальне за боротьбу
з ухиленнями від сплати податків (замінило ліквідова�
ну податкову поліцію);

• Податкове бюро у справах великого бізнесу (обороти
якого перевищують 25 млн дол.) – окрім податкового
обслуговування великих корпорацій, здійснює подат�
кові розрахунки банків, страхових організацій, інвес�
тиційних фондів;

• Поштове Бюро – орган, який регулює ринок поштових
послуг;

• Національне бюро у справах туризму – координацій�
ний орган з питань туризму, який співпрацює з низкою
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міністерств та регіональними органами в сфері розви�
тку туристичних послуг та рекламування Словаччини
за кордоном.

Окрім створення нових адміністративних структур, уряд
прийняв рішення про проведення Аудиту діяльності та еко�
номічності управління в центральних органах виконавчої
влади та підпорядкованим їм організаціям21 (Audit of the
Activities and Economic Management of Central State Administration
and Organziations Within Their Competencies). Метою аналізу бу�
ло встановлення способів покращення ефективності функціо�
нування державної адміністрації та запровадження методів
заощадження коштів на адміністративну діяльність. Рекоменда�
ції, підготовлені в результаті проведеного аудиту стосувались
170 інституцій, які працевлаштовували загалом 40 000 осіб. За�
пропоновані механізми вели до скорочення працевлаштуван�
ня на близько 8000 осіб та заощаджень у розмірі від 2,6 до
3,9 млрд словацьких крон (Sk). В межах заходів, здійснених на
впровадження рекомендацій проведеного аудиту було ліквідо�
вано 106 департаментів та відділів в міністерствах, а 7 реорга�
нізовано. В результаті таких дій було досягнуто більш простої
та ефективнішої організаційної структури міністерств. Сімнад�
цять з поміж тридцяти трьох дорадчих органів уряду було лік�
відовано, а кількість членів в кожному з них обмежена до
20 осіб. Окрім того, всі державні органи були зобов’язані пуб�
лікувати щорічні звіти про свою діяльність, в тому числі із пока�
занням здійснених видатків та їх призначенням. Протягом
виконання рекомендацій аудиту у суттєвий спосіб було змінено
процедури державних замовлень з метою покращання прозо�
рості та чесності проведення тендерів. Зміни охопили також
регіональні та місцеві органи, перш за все, вони мали за мету
забезпечення раціонального працевлаштування та зменшення
надмірної кількості органів (наприклад, було ліквідовано 7
окружних податкових офісів)

22
.

Однією з найважливіших змін в період реформування пу�
блічної адміністрації було прийняття Закону «Про доступ до пу�
блічної інформації». Словаччина була однією з числа останніх
країн Центральної Європи, в якому було підготовлено та схва�
лено даний нормативний акт. Це був надзвичайно важливий
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закон з точки зору демократизації системи управління в Сло�
ваччині. Також він відіграв велику роль в активізації організацій
громадянського суспільства, оскільки навколо його схвалення
було організоване широке громадське обговорення

23
.

Підсумовуючи хід проведення реформи публічної адмініс�
трації, який до цього часу відбувався в Словаччині, потрібно за�
значити, що з одного боку, вона базувалась на надзвичайно
амбітній програмі (перш за все виходячи із термінів, передба�
чених на її проведення), а по�друге, що ця програма повністю
відповідала принципам реформування адміністрації в краї�
нах�членах ЄС та інших країнах�кандидатах. Складність по�
літичних відносин в Словаччині та сильна політична опозиція,
яка ставилась неприхильно до питань децентралізації, спричи�
нили те, що реформа здійснювалась з великими труднощами та
в багатьох місцях із значними відступами від запланованих
цілей. Проте вдалося досягти корінного якісного перелому, що
дало змогу створенню самостійного регіонального самовряду�
вання, з обраними органами, в тому числі губернаторами. Від
того моменту Словаччина знаходиться на шляху здійснення
послідовної децентралізації та зміцнення підвалин демократи�
чного конституційного ладу. Однак самі громадяни Словаччи�
ни зазначають необхідність дальшого процесу поглиблення
реформ, а в першу чергу запровадження змін у формі, яка про�
понувалась в урядовій «Концепції децентралізації та модерніза�
ції державного управління» з 2000 року

24
.

Ó÷àñòü ÍÃÎ â ïðîöåñ³ ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿

Слід наголосити на важливості участі недержавних орга�
нізацій Словаччини в інтеграційному процесі держави. У Сло�
вацькій Республіці загалом зареєстровано 17 844 організацій,
серед яких 95% це – товариства, різноманітні місцеві організа�
ції та громадські рухи, а також підрозділи міжнародних НДО

25
. �
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Недержавні організації активно працюють у різних сферах,
частина з них охоплює питання децентралізації уряду та регіо�
нального розвитку, а також євроатлантичної та європейської
інтеграції.

Недержавні організації створили спільну платформу –
Stupava Conference. Дана конференція зазвичай збирається що�
року та на добровільних засадах об’єднує представників всіх не�
державних організацій на території Словаччини. Конференція
обговорює найважливіші питання розвитку третього сектора в
Словацькій Республіці та важливих національних проблем. Вона
вибирає так званий «Греміум третього сектора», групу лідерів ру�
ху НДО, які її репрезентують у контактах в органах влади, засоба�
ми масової інформації та міжнародними організаціями.
Ініціативи Греміум відіграли істотну роль у новітній історії Сло�
ваччини, оскільки були причетні до політичного перелому в
1998 році. Кампанія «OK. ’98. Громадянська кампанія за вільні та
чесні вибори» призвела до заблокування спроб підробки резуль�
татів виборів, стимулювала багатьох громадян до участі у вибо�
рах та голосуванні на прореформаторські та демократичні сили.
Іншим показовим прикладом успіху руху недержавних організа�
цій в Словаччині була відома кампанія «Громадська ініціатива за
дієвий Закон Про доступ до інформації», яка призвела до прийн�
яття цього нормативного акту в травні 2000 року.

Внутрішні структури, які були створені в третьому секторі
протягом 10 років його існування, допомагають реагувати на
особливі вимоги, а також приймати участь у дискусіях, партне�
рстві і співробітництві з іншими важливими групами суспільства.
Окрім Греміум третього сектора на національному рівні у Сло�
ваччині існує значна кількість організацій «парасольок»
(umbrella organisations)

26
, а також неурядових організацій, що

пропонують різні послуги як на національному, так і на регіо�
нальному рівнях. Це може бути ChangeNet, впливова організа�
ція у сфері Інтернет�комунікацій, або SAIA�SCTS, найстаріший
сервісний центр, що має мережу представництв у кожному
адміністративному регіоні Словаччини. Неурядові організації
входять до різних коаліцій, щоб реагувати на особливі вимоги
сектора. Показовим прикладом можуть бути різні угрупування,
діяльність яких спрямована на регіональний розвиток і тісно
пов’язана з децентралізацією публічних послуг та запропонова�
ним новим регіонально�адміністративним поділом Словацької
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Республіки, або групи, які намагаються підключитися до проце�
су прийняття рішень про вступ Словаччини до ЄС.

Народжуються нові типи організацій, які не були раніше
представлені у спектрі неурядових організацій. Щонайменше
можна тут пригадати невелику за розміром, але потужну групу
аналітичних неурядових організацій (робочих груп), які справ�
ляють значний вплив на суспільну думку, а також позицію по�
літиків і представників державних органів. Іншим важливим
починанням є неурядові організації з програмами розвитку
громад, які допомагають покращити якість життя у відповідних
громадах.

Уряд Словаччини, усвідомлюючи важливість третього сек�
тора, проводить різноманітні конференції, зустрічі�обговорен�
ня, «круглі столи» за участю представників урядових інституцій
та громадянського суспільства, забезпечуючи тим самим участь
третього сектора у процесі вироблення політики. Дорадчим
органом уряду є Рада з питань неурядових та неприбуткових
організацій, яка 11 липня 2002 року схвалила програмний до�
кумент «Неурядові неприбуткові організації в процесі європей�
ської інтеграції». В документі було визначено роль третього
сектора в процесі вступу та протягом періоду членства в Євро�
пейському Союзі

27
та сформовано основні функції організацій

у процесі європейської інтеграції:
• функція освітня та інформаційна – поширення знань

про Європейський Союз та пояснення сутності
процесів, пов’язаних з євроінтеграцією;

• контрольна функція – здійснення контролю за ретель�
ністю інформації та заходів, які походять з національ�
них джерел та джерел ЄС;

• інноваційна функція – ініціювання нових нетради�
ційних заходів, які сприяють швидкому та кращому
використанню шансів, які дає вступ до Європейського
Союзу (як позитивний елемент було визначено роль
НДО у використанні передвступних фондів ЄС);

• функція лобіювання інтересів у процесі вступу – про�
пагування членства Словаччини в міжнародних струк�
турах, в яких беруть участь неурядові організації.

Програмний документ описує низку функціональних та
інституційних механізмів співпраці між урядом та недержавни�
ми організаціями в питаннях євроінтеграції, програми, які
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фінансуються з коштів ЄС та спрямовані на налагодження
співпраці між урядом та третім сектором, а також програми са�
мих НДО, які слугують зміцненню підтримки процесів інтегра�
ції. Загалом цей програмний документ створив платформу для
багатосторонньої та дієвої співпраці, найбільш показовим при�
кладом якого був успіх, досягнутий в референдумі щодо вступу,
оскільки його важливим елементом була інформаційна кампа�
нії, що проводилась НДО.

Зокрема, представники НДО входять до складу Консуль�
таційного Комітету при Урядовій Раді з питань європейської
інтеграції, окрім того, разом з представниками урядових інсти�
туцій виконують дорадчу функцію, проводячи тренінги, неза�
лежні дослідження тощо. Окремо виступають ініціаторами у
проведенні різноманітних форумів, метою яких є представлен�
ня громадськості питання перебігу процесу європейської інте�
грації та вступу країни в НАТО, тобто виконують функцію
інформування громадянського суспільства щодо основних зо�
внішньополітичних питань. У 2001 році Міністерство закор�
донних справ виділило 270 000 доларів США на проекти
неурядових громадських організацій щодо підвищення рівня
обізнаності громадян з питаннями членства в НАТО.

Третій сектор відігравав фундаментальну роль в обгово�
реннях про майбутнє Європи, особливо у формуванні словаць�
кої позиції щодо Конституційного Договору, праці над яким
було проголошено на зустрічі в верхах в Ніцці.

Організація Національного конвенту з питань європейсь�
кого майбутнього Словаччини стало відповіддю Словаччини
на заклик Європейського Союзу з Ніцци. Імпульсом до його
проведення був позитивний досвід роботи Європейського кон�
венту, який протягом 2001 року розробив проект Хартії фунда�
ментальних прав Європейського Союзу. Це стало платформою
для загальнонаціонального обговорення майбутнього ЄС з то�
чки зору Словаччини. Національний конвент не має жорсткої
внутрішньої організаційної структури. Організатором зу�
стрічей є Державний секретар Міністерства закордонних
справ. Разом з тим, певну координацію діяльності Конвенту
здійснює робоча група Міністерства закордонних справ. За�
сідання Національного конвенту є відкритими. Цей орган має
власну офіційну веб�сторінку.

Метою Національного конвенту є організація обговорен�
ня питань, які мають безпосередній вплив на національні інте�
реси Словаччини:

• спрощення установчих договорів;
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• Хартія фундаментальних прав Європейського Союзу;
• роль національних парламентів в архітектурі ЄС;
• розподіл повноважень між Європейським Союзом та

країнами�членами.
У цьому контексті особливий наголос робився на складі

Національного конвенту, який відображав увесь спектр слова�
цького суспільства. До його складу входять: відповідні комітети
Національної Ради, 11 політичних партій, Федерація асоціацій
працедавців Словацької Республіки, словацька палата торгівлі і
промисловості, Конфедерація профспілок, Словацька Академія
наук, Асоціація міст та общин Словаччини, Конференція єпис�
копів Словаччини, Всесвітня Рада церков, Асоціація журна�
лістів Словаччини, Асоціація суддів Словаччини, Інститут
публічних справ, Центр європейської політики, Словацьке
об’єднання ректорів університетів, Незалежна Асоціація слова�
цьких економістів, Словацькій європейській форум неурядо�
вих організацій, Товариство ім. Олександра Дубчека, Фонд
ім. Міхала Ковача та ін.

Ідея зібрання Національного конвенту була запропонова�
на відразу ж після самміту в Ніцці на зустрічі Фонду ім. Конрада
Аденауера 13 грудня 2000 року. У своїй доповіді Державний сек�
ретар міністерства закордонних справ висловив побажання,
щоб люди Словаччини, які цікавляться і переконані у необхід�
ності обговорення та підготовки до виконання завдань євроін�
теграції, мали б можливість зустрітися на відповідному форумі.
Подібні дебати стосовно європейського майбутнього Словач�
чини могли б пройти в рамках роботи Національного конвенту.
Він може об’єднати політичні партії, представлені в парламенті,
та діячів економічного і культурного життя Словаччини, які б
мали бажання опрацювати детальне бачення Словаччини в Єв�
ропейському Союзі. Перше зібрання Національного конвенту
було скликано 14 травня 2001 року. Цей орган відіграє роль
платформи для дискусій всередині Словаччини про перспекти�
ви розвитку Союзу.

На сьогодні, завдяки роботі Національного конвенту було
обговорено такі фундаментальні питання майбутнього об’єд�
наної Європи:

• питання Ідентичності: національної ідентичності,
європейської ідентичності та їх взаємозв’язків;

• Європейської Конституції;
• зовнішньої політики та політика безпеки.
Найбільш цікавим висновком робіт Конвенту є визнання

того, що приєднання до Європейського Союзу та активна
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участь в інтеграційних процесах є перш за все цивілізаційним
вибором та, окрім економічного значення, має вплив на ство�
рення стабільних умов для діалогу між цивілізаціями, що наби�
рає особливої ваги перед обличчям загрози «війн цивілізацій»,
що була повною мірою представлена подіями 11 вересня
2001 року

28
.

Óðîêè ç äîñâ³äó Ñëîâà÷÷èíè

Приклад Словаччини підтверджує принципову позицію
ЄС про те, що кожна європейська країна має право та можли�
вість реалізації свого власного шляху до членства, такого, який
вона сама обере. Якщо країна лише виконає загальні критерії і
підтвердить свою готовність та волю у гармонізації законодав�
ства, то може розраховувати на позитивну реакцію Співтова�
риств, незалежно від попередніх застережень, труднощів чи
занедбань. Словаччина підтвердила на практиці, що можна
протягом достатньо короткого часу побороти внутрішні ба�
р’єри, які перешкоджають в реалізації європейських намірів. Це
можливо при максимальній мобілізації урядових структур для
здійснення реформаторських кроків, широкої співпраці з орга�
нізаціями третього сектора та створення простого і прозорого
механізму координації європейської політики. Всі названі умо�
ви були виконані Словаччиною і як результат – досягнуто ус�
піху, в який ще не так давно ніхто не вірив.
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2.3. Угорщина – механізми координації європейської політики

2.3. Óãîðùèíà – ìåõàí³çìè êîîðäèíàö³¿
ºâðîïåéñüêî¿ ïîë³òèêè

Êîíñòèòóö³éíà ñèñòåìà. Çàãàëüíèé îãëÿä

Угорська Республіка – унітарна парламентська респуб�
ліка, яка в адмiнiстративно�територiальному плані ділиться на
19 областей (медье). Угорщина має давні демократичні тради�
ції, закріплені правом, які свідчать про її приналежність до
спільного європейського простору. У 1222 році в Угорщині бу�
ла прийнята перша конституція – «Золота булла»

1
, яка поряд з

англійською Великою хартією вільностей (1215 р.) є однією
з найдавніших конституцій на європейському континенті.
23 жовтня 1989 року проголошено Угорську Республіку.

Вищим органом державної влади i народного представ�
ництва Угорщини є однопалатні Державні Збори. Вони обира�
ються шляхом таємного голосування строком на 4 роки на
основі загального, рівного та прямого виборчого права i функ�
ціонують на постійній основі.

Зборам надані широкі повноваження в законодавчій сфе�
рі, право щодо укладення міжнародних договорів, вирішення
питань війни i миру, використання збройних сил, запрова�
дження надзвичайного стану, призначення державних посадо�
вих осіб. 15 травня 2002 року Головою Державних Зборів
обрано Сілі Каталін (Угорська соціалістична партія).
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рішення лише спільно з Державними Зборами.



Главою угорської держави є Президент. Його обирають
Державні Збори строком на 5 років i, як правило, на один тер�
мін. З 4 серпня 2000 року Президентом Угорської Республіки
обрано Ференца Мадла.

Вищим органом виконавчої влади є уряд, який очолюєть�
ся Прем’єр�міністром. У квітні 2002 року в Угорській Республіці
відбулися парламентські вибори, перемогу на яких з мінімаль�
ною перевагою отримали лівоцентристські сили: Угорська со�
ціалістична партія та Союз вільних демократів, які утворили
коаліцію в новообраному парламенті. Президент УР Ф. Мадл
15 травня 2002 року на установчому засіданні Державних Збо�
рів доручив Петеру Меддєші (кандидату на посаду Прем’єр�
міністра від УСП) сформувати уряд. До опозиції належать: Союз
молодих демократів – Угорська громадянська партія
(СМД�УГП) і Угорський демократичний форум (УДФ) .

Нині посаду Прем’єр�міністра Угорщини обіймає Мед�
дєші Петер (УСП).

Â³äíîñèíè ì³æ Óãîðùèíîþ òà ªâðîïåéñüêèì
Ñîþçîì

Угорщина була країною, яка відрізнялась в колишньому
обозі соціалістичних країн відвагою у проведенні проринко�
вих економічних реформ. Угорська економіка опрацювала ни�
зку ринкових механізмів, які дозволяли їй бути однією з
найкраще розвинених економік в Центральній та Східній Єв�
ропі. В другій половині 80�х років чимось винятковим стала й
угорська закордонна політика: прийняте в середині 1989 року
рішення, яке дало можливість громадянам Німецької Демокра�
тичної Республіки на вільний в’їзд до Авсрії (а в результаті до
Федеративної Республіки Німеччина), дало початок масовому
переміщенню німців зі сходу на захід. Ці чинники призвели до
того, що після остаточного краху комунізму в Центральній Єв�
ропі, Угорщина була визнана реальним членом європейської
спільноти. Найкращим виразом цього був факт, що перша про�
грама допомоги, що була спрямована на країни Центральної та
Східної Європи носив назву Poland and Hungary Assistance for
Reconstruction of Economy – PHARE. Лише пізніше, коли Євро�
пейський Союз визнав проєвропейські намагання інших країн
з цієї частини Європи, програма PHARE стала механізмом тех�
нічної допомоги країнам�кандидатам на вступ до ЄС.
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Після десятиліть ізоляції та перебування у так званому со�
ціалістичному таборі системні переміни забезпечили нові пер�
спективи країнам Центрально�Східної Європи для возз’єднання
з розвинутою, демократичною західною частиною континенту.

Серед угорських аналітиків та політиків триває дискусія
про те, яку дату слід прийняти за початок створення демократич�
ної та суверенної Угорщини: 23 жовтня 1989 року, коли офіцій�
но було проголошено Республіку та призначено тимчасового
президента, або ж 23 травня 1990 року, коли було створено пер�
ший демократичний уряд прем’єр�міністра Йозефа Анталла. Як
правило, вважається, що здобуття суверенітету було процесом,
ініційованим на зламі 1988 та 1989 років, який увінчався пер�
шими демократичними виборами навесні 1990 року.

Створений в результаті цих виборів коаліційний уряд не�
забаром представив свої пріоритети зовнішньої політики:

1. Інтеграція з європейськими та євроатлантичними
структурами;

2. Добросусідські відносини з сусідніми країнами;
3. Діяльність, спрямована на покращення положення

угорської меншості, яка проживає за межами батьків�
щини.

Слід зазначити, що вищенаведені пріоритетні напрямки
зовнішньої політики не викликали суперечностей. Вони є акту�
альними для Угорщини і до нині, попри принципові зміни, які
відбувалися в розстановці політичних сил, як у 1994 (ліві сили),
так і в 1998 (праві сили) та 2000 роках. Це було можливо завдяки
тому, що ці пріоритети були підтримані парламентськими кон�
сенсусом, а незначні розбіжності можна було помітити лише в
деталях, пов’язаних з їх втіленням в життя. Причому ніколи не
змінювалася ієрархія цих пріоритетів і на першому місці зав�
жди стояло завдання європейської інтеграції.

Це є досить зрозумілим у випадку невеликої держави, з
жителями, кількість яких ледве перевищує 10 млн осіб

2
. Протя�

гом своєї тисячорічної історії угорці зрозуміли, що (а) маленька
за розмірами країна повинна пристосовуватись до зовнішніх
умов, причому національну суверенність та цілісність їй буде
краще зберігати в рамках більшого об’єднання, ніж в опозиції
до нього; (б) завдяки процесам інтеграції країна буде мати мож�
ливість переміститись з периферії до центру Європи

3
.
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Прем’єр�міністр Угорщини Анталл, обіймаючи свою по�
саду, визначив стратегічною метою закордонної політики
отримання повної суверенності, що вимагало здійснення одно�
часно заходів у двох напрямках: (1) розірвання існуючих відно�
син зі «східним блоком» та (2) налагодження і поглиблення
відносин із західним світом. Угорщина достатньо швидко реа�
лізувала свої цілі, якщо йдеться про перший напрямок, оскільки
в червні 1991 року угорську територію залишили радянські вій�
ська. На додаток, до кінця того ж року не існували ані Рада Еко�
номічної Взаємодопомоги та Варшавська Умова, ані й СРСР.

В офіційних урядових документах початок угорських кон�
тактів з Європейським Союзом пов’язується з періодом радян�
ської «перебудови» і, як його результат, з досягненням
порозуміння між ЄС та РЕВ, підписаного 22 червня 1988 року в
Люксембурзі. Це дало можливість Угорщині встановити дипло�
матичні відносини з Європейськими Співтовариствами (сер�
пень 1988 року). Встановлення дипломатичних відносин
супроводжувалося підписанням 26 вересня 1988 року Угоди
про торгівлю та економічний обмін (Чехословаччина – в груд�
ні 1988 р., а Польща у вересні 1989 року).

Зазначена Угода ввійшла в дію 1 грудня 1988 року і була
передбачена на десять років. В перший рік її реалізації (1989) на
країни ЄЕС припадало заледве 18% експорту та 21% імпорту
Угорщини, але вже в 1992 році ці показники перевищили 50%
та 40% відповідно. Роль ЄС в угорській торгівлі постійно зроста�
ла, про це свідчить той факт, що в 1997 році до країн Євросоюзу
було спрямовано 71,2% експорту, а товари, які доставлялись із
Союзу, становили 62,6% угорського імпорту. Європейський
Союз досить швидко перетворився на найважливішого торго�
вельного партнера для Угорщини, причому в рамках зростаю�
чого торговельного обміну яскраво виділялись два фактори:

• торговельний обмін був досить нерівномірним, найва�
жливішим партнером Угорщини в рамках Європейсь�
кого Союзу була Німеччина, після якої йшли Італія та
Австрія;

• слідом за торгівлею йшли великі за розмірами іноземні
інвестиції; Угорщина майже протягом цілої декади
90�х мала найбільший в регіоні Центральної та Східної
Європи показник залучення іноземного капіталу, як в
абсолютних величинах, так і обрахованого per capita.

Ці дані наведені тут не випадково, адже одним із факторів,
який прискорив початок переговорного процесу з країнами�
кандидатами були торговельні обороти між кандидатами та ЄС,
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а тому в число перших країн потрапили Польща, Угорщина, Ес�
тонія, Чехія.

Черговими важливими етапами на шляху Угорщини до
членства в ЄС було надання в листопаді 1989 року (першій з
країн регіону) членства в Раді Європи та підписання 16 грудня
1991 року в Брюсселі Європейської угоди (торгівельна та еко�
номічна частини Угоди набрали чинності 1 березня 1992 року,
натомість в повному обсязі угода стала чинною з 1 лютого 1994
року), яка встановлювала для Угорщини статус асоціації в Євро�
пейському Економічному Співтоваристві. Зі свого боку членст�
во в Раді Європи було доказом того, що Угорщина ефективно
втілює в життя стратегію зближення з західними інститутами та
визначається міжнародною спільнотою як демократична краї�
на з ринковою економікою, а угоди, підписані з ЄС, якісно міня�
ли їх статус, надаючи країні статус країни асоціації . Завдяки
цьому після певного періоду часу можна було розпочати клопо�
тання щодо вступу до ЄС. Угорщина подала офіційну заявку на
вступ 31 березня 1994 року. В цій заявці вона задекларувала го�
товність прийняти зобов’язання, які випливають з членства, на�
самперед, щодо дотримання вимог сукупності правового
доробку ЄС. В Меморандумі, що супроводжував заявку Угорщи�
ни на вступ, було зазначено «З моменту створення незалежної
угорської держави 1000 років тому, ця країна була тісно пов’я�
зана із західною системою культури та цінностей...В межах
новостворених інституційних рамок були виконані політич�
ні умови для реінтеграції до основних тенденцій європейського
розвитку. Для Угорщини, приєднання до цього процесу та вико�
ристання досягнень європейської інтеграції є історичною не�
обхідністю для здійснення повною мірою своєї економічної та
соціальної модернізації. Це також унікальна можливість, для
якої в дійсності немає жодної альтернативи»4

.
Європейський Союз однак визначив, що у випадку канди�

датів з Центральної та Східної Європи сам процес підпорядку�
вання вимогам acquis не буде ще умовою, достатньою для
отримання цими країнами повноправного членства. На проти�
вагу до попередніх розширень Євросоюзу, перед кандидатами
було поставлено нові, додаткові завдання, які набрали форму
критеріїв, представлених на засіданні Європейської Ради в Ко�
пенгагені 21–22 червня 1993 року.
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Відповідно до них членство в Європейському Союзі вима�
гає : «досягнення країною, яка кандидує до ЄС стабільності ін�
ститутів, що гарантують демократію, верховенство права,
повагу до прав людини, повагу і захист прав меншин; існування
дієвої ринкової економіки та здатність витримувати конку�
рентний тиск і дію ринкових сил у межах Європейського Союзу
та здатність узяти на себе зобов’язання, що випливають із
членства в ЄС, включаючи дотримання цілей політичного,
економічного та валютного союзу»5, що охоплювало з�поміж
іншого прийняття щораз більше розбудованого acquis
communautaire. Окрім того, сам Європейський Союз повинен
був приготуватись до такого розширення.

Це була зовсім інша ситуація, оскільки протягом попере�
дніх (чотирьох) розширень ніколи не ставилось перед канди�
датами подібних критеріїв. Хоча країни Центральної та Східної
Європи не мали жодної альтернативи – вони були вимушені їм
підпорядкуватись, розуміючи що плановане розширення на
Схід під багатьма кутами відрізняється від попередніх. З другого
боку, ніколи набути членства в Європейському Союзі не
намагалось відразу стільки кандидатів, які були представника�
ми відмінної донедавна ідеологічно�політичної системи, та
країни з набагато нижчим рівнем розвитку, ніж існуючі краї�
нами ЄС

6
.

Копенгагенські критерії було підтверджено на засіданні
Європейської Ради в Ессен 9�10 грудня 1994 року, на якому впе�
рше представлено концепцію стратегії прийняття нових кан�
дидатів з Центральної та Східної Європи. В Угорщині рішення,
прийняте в верхах, було сприйнято із задоволенням, визнаючи,
що «Європейський Союз, так і Угорщина переконані в тому, що
процес приєднання Угорщини до ЄС є незворотнім»7

. А тому не
ставились під сумнів критерії, що висувались як передумова
набуття членства в Європейському Союзі, а навпаки неоднора�
зово угорські політики наголошували, що «інтеграція буде від�
буватись на основі об’єктивних правил та сформульованих
критеріїв, а не на підставі симпатії8». Питання європейської
інтеграції, як вже зазначалось вище, були головним елементом
внутрішньої та зовнішньої політики Угорщини. Про це свід�
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чить заява прем’єр�міністра на засіданні Європейської Ради у
Флоренції в червні 1996 року: «Рішення Мадридської Європей�
ської Ради зробило процес приєднання таким, що можна ви�
міряти в часі для Угорщини. Євроатлантична інтеграція є не
лише базовою умовою, але також сутністю соціальної та еко�
номічної трансформації і модернізації Угорщини. Це означає
чітку та привабливу перспективу для угорського суспільства
взяти на себе труднощі трансформації.»

Çàñòîñóâàííÿ ªâðîïåéñüêî¿ óãîäè

Європейська угода забезпечує правові основи відносин
між Угорщиною та ЄС і має велике значення для вступу країни
до Євросоюзу. Для двосторонньої торгівлі вона передбачала
наявність асиметричних графіків лібералізації торгівлі та на�
дання преференцій сільськогосподарським виробам. Згадані
графіки були виконані наприкінці 2001 року.

Не лише згадані вже графіки, а й всі інші домовленості, пе�
редбачені Європейською угодою, були успішно виконані двома
сторонами. Успіх Угорщини базувався на тому, що вона розгля�
дала процес європейської інтеграції як частину ухвалених на�
ціональних стратегій та програм, як один із елементів
національної ідеї. Країна, її Уряд та парламент підходили до ви�
рішення питання європейської інтеграції не з боку пустопоро�
жніх декларацій, а з боку конкретних дій, спрямованих на
досягнення цієї мети.

По�перше, слід привернути увагу до того, що ця держава
відіграла в певному сенсі роль піонера, якщо йдеться про здо�
буття членства в західних інституціях. Угорщина ще в 1973 р.
стала членом ГАТТ, в 1982 році приєдналася до Міжнародного
Валютного фонду та Світового банку, а в 1996 році вона була
прийнята до Організації Економічного Співробітництва та Роз�
витку (ОЕСР).

Крім того, в Угорщині впродовж останнього десятиліття
сформувалася та стабілізувалася партійна структура, а якщо
йдеться про питання європейської інтеграції, то серед політич�
них партій, попри те, чи вони знаходяться в правлячій коаліції
чи в опозиції, щодо цього панує повна згода.

Зі свого боку Європейська Комісія в «Програмі 2000» від�
значила той факт, що якщо йдеться про економічні критерії, та�
кі як функціонування ринкової економіки та можливість

²ãîð Ðîäþê, Íàòàë³ÿ Ãíèäþê268



вистояти в конкуренції в Рамках Євросоюзу, то Польща і Угор�
щина є найкраще підготовленими країнами.

Угорщина також добре виглядала, якщо йдеться про вико�
нання політичних критеріїв Європейської угоди, а також умов,
поставлених щодо прийняття правового доробку ЄС. Загально
в цьому документі це прозвучало таким чином: «Угорщина має
задовільний поступ щодо до всіх трьох критеріїв, що свідчить
про можливість прийняття принципової частини доробку в
середньостроковій перспективі. Проте особливих зусиль слід
докласти в галузі охорони довкілля, митної політики, контро�
лю та енергетики».

«Ïåðøèé ñòîâï»

Зміст Європейської угоди заклав основи для тісної спів�
праці сторін у сфері першого стовпа. Узгоджений графік полег�
шення ринкового доступу був завершений збільшенням обсягів
двосторонньої торгівлі та інвестицій ЄС. Економіка Угорщини
стала більш пов’язаною з економіками держав�членів, а спів�
праця з Євросоюзом в останньому десятилітті минулого століття
набула всеохоплюючого характеру. В результаті послідовних
економічних стратегій, які проводилися Угорщиною впродовж
минулих років, була стабілізована її економіка та створені умо�
ви для життєздатного економічного, суспільного та політично�
го розвитку країни, зокрема у сфері державного управління та
місцевого самоврядування.

Макроекономічні показники 1988–1999 років були бага�
тообіцяючими. Щорічний приріст Валового національного
продукту становив більш як 4%, безробіття знизилося до рівня
8%. Обидва ці показники є кращими, ніж середній рівень по ЄС.
Конкурентоспроможність внутрішнього виробництва зросла
на 20%, дефіцит бюджету зберігався у прийнятних межах,
рівень інфляції знизився до 10%, рівень іноземних інвестицій
перевищував 22 млрд доларів США (одна третя всього інозем�
ного капіталу, вкладеного у Центрально�Східну Європу).

За цей самий період експорт зростав більшими темпами,
ніж імпорт, та перевищив середні показники світового торгіве�
льного зростання. До кінця 1990�х років частка ЄС у зовнішній
торгівлі Угорщини досягла 75%, що може розцінюватися як зна�
чний рівень реальної інтеграції. Цей поступ був позитивно
оцінений Євросоюзом у щорічних відгуках про стан підготовки
країни до вступу та призвів до переведення Угорщини з катего�
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рії країн з перехідною економікою до країн з капіталістичною
економікою.

Наступним важливим етапом розвитку відносин між Уго�
рщиною та Європейським Союзом є гармонізація законодавст�
ва. Процес гармонізації законодавства між країнами ЄС та
країнами асоціації знаменує важливий етап на шляху до об’єд�
наної Європи. Угорщина доклала динамічних зусиль для того,
щоб адаптувати своє законодавство до європейських норм.
Уряд Угорщини ухвалив програму гармонізації законодавства,
яка охоплювала всі сфери права (митне законодавство, законо�
давство про конкуренцію, законодавство про комерційні това�
риства, державні замовлення, фінансові регулювання і т.ін.) та
забезпечувала умови її виконання. Фактично процес гармоніза�
ції набув характеру модернізації правової системи країни. Його
реалізація відбувалася відповідно до міжнародних зобов’язань
Угорщини та згідно з вимогами, які виникали в інших контекс�
тах (наприклад ООН, Ради Європи та ОЕСР).

На нинішньому етапі взаємовідносин між ЄС та Угорщи�
ною, гармонізація законодавства слугує підготовці країни до
вступу. В цьому місці слід зазначити, що Національна програма
прийняття правового доробку Європейських Співтовариств
(аcquis communitaire) була опрацьована в першій половині
1998 року, тобто через десять років після встановлення з ЄС ди�
пломатичних відносин та через сім років після підписання Єв�
ропейської угоди. Програма, яка має реальні бюджетні основи,
забезпечує побудову спільної структури гармонізації законо�
давства, державного управління, розвитку людських ресурсів та
заходів з економічного розвитку країни. Економічний фунда�
мент програми базується на стратегічному плані «Досягнення
європейського рівня», який був ухвалений Урядом у червні
1999 року. В свою чергу цілі Програми були погоджені з умова�
ми фондів допомоги Європейського Союзу, які мали на меті
підготовку країни до вступу в Євросоюз (PHARE, SAPARD, ISPA).
В 2002 році завершився останній етап виконання Національної
Програми, який знаменував закінчення Угорщиною підготов�
ки до інтеграції з Європейським Союзом.

Ñï³âïðàöÿ Óãîðùèíè òà ªÑ ç ïèòàíü äðóãîãî
òà òðåòüîãî «ñòîâïà»

Із створенням економічного та валютного союзу, ЄС всту�
пив на якісно нову стадію історії свого розвитку. На цьому етапі
інтеграції в центрі уваги знаходився політичний вимір відно�
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син. Поряд з двосторонніми переговорами, важливе значення
мали двосторонні політичні консультації та багатосторонні
форми структурного діалогу.

Структурний діалог означає обговорення на міністерсь�
кому рівні проблем політики Співтовариств у європейському
вимірі та підготовка країн до інтеграції. Це включає в себе що�
річні зустрічі глав держав та урядів країн асоціації. Крім цього
два рази на рік відбуваються зустрічі міністрів внутрішніх, зако�
рдонних справ та юстиції. Інші міністри зустрічаються один
раз на рік.

Від самого початку процесу підготовки до вступу до ЄС,
Угорщина здійснювала всі необхідні заходи, спрямовані на по�
вне членство в усіх трьох «стовпах» Маастрихтського Договору,
включаючи сферу правосуддя та внутрішніх справ. Країна вже
погодила свої міжнародні зобов’язання та адміністративні про�
цедури з відповідними цілями ЄС та створила відповідні інсти�
туції, які забезпечують належне функціонування правової
держави в демократичний, конституційний спосіб.

Ïåðåãîâîðè ïðî âñòóï

Наступним етапом на шляху до приєднання країн
Центральної та Східної Європи до Європейського Союзу було
представлення Європейською Комісією в квітні 1996 року спе�
ціалізованого опитувальника , на основі якого оцінювався стан
підготовки окремих кандидатів до членства, а також як вони ви�
конують копенгагенські критерії. У відповідь на опитувальник,
який нараховував 150 сторінок і був поділений на 23 тематичні
розділи, угорська сторона до 26 липня 1996 року опрацювала
відповідь розміром 4 тис. сторінок англійською мовою (відпо�
відно із поставленою вимогою). Більшість робіт по заповненню
опитувальника здійснив Державний секретаріат у справах інте�
грації, створений в рамках Міністерства закордонних справ.

У вступі до представлених в Брюссель матеріалів, угорсь�
ка сторона робила сильний наголос на двох елементах. По�пе�
рше, звертала увагу на свого роду піонерську роль, яку відіграла
країна якщо йдеться про отримання членства в західних орга�
нізаціях, таких як ГАТТ, Міжнародний Валютний фонд, Світо�
вий банк та ОЕСР (з регіону Центральної та Східної Європи
таким успіхом могли похвалитись лише Чехія, яка отримала
членство в листопаді 1995 року, та Польща – від липня 1996 року).
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Звичайно, що було згадано про встановлення дипломатичних та
торгівельних відносин Угорщини з Європейським Економічним
Співтовариством, вступ до Ради Європи, та вклад до денонсуван�
ня РЕВ та Варшавської Умови, завдяки чому, як зазначалась в до�
кументі «країна отримала повну суверенність».

Другий комплекс питань стосувався оцінки виконання
копенгагенських критеріїв. У матеріалах угорської сторони
підкреслювалось, що в Угорщині «сформувалась та стабілізу�
валась партійна структура»; у виборах в 1990 та 1994 роках
до парламенту «не потрапили представники крайніх лівих, чи
крайніх правих угрупувань», а «якщо йдеться про питання єв�
ропейської інтеграції, то серед політичних партій, незважа�
ючи на те, чи входили вони до складу правлячої коаліції чи
опозиції, досягнуто повної згоди». Коротко кажучи «Угорська
Республіка є самостійною, демократичною правовою держа�
вою. Верховенство права, багатопартійна система та рин�
кова економіка були створені в результаті глибоких
системних перетворень, а принципи національної безпеки по�
слідовно запроваджуються та дотримуються»9.

Робота угорських експертів над заповненням опитуваль�
ника була надзвичайно інтенсивною та були здійснені за до�
сить короткий проміжок часу. Значно більше часу було
потрібно Європейській Комісії на аналіз отриманих матеріалів.
Остаточно Комісія представила свою позицію в липні 1997 ро�
ку в формі документа «Програма 2000», в якому було здійснено
детальну оцінку кандидатів. В ньому було зазначено, що якщо
йдеться про економічні критерії, такі як функціонування рин�
кової економіки та можливість витримувати конкурентний
тиск і дію ринкових сил у межах Європейського Союзу, то «най�
краще їх виконувала Польща та Угорщина».

Угорщина згадувалась в розділі виконання політичних
критеріїв та критеріїв, пов’язаних із виконанням аcquis
communitaire. В «Програмі 2000» зазначено: «Угорщина робить
задовільний поступ щодо всіх трьох головних критеріїв, що
вказує на можливість прийняття значної частини аcquis
communitaire в середньостроковій перспективі; особливі зусил�
ля потрібно здійснити в сфері охорони середовища, мита, кон�
тролю та в енергетичній економіці».

Рекомендація Європейської Комісії стала основою рішен�
ня, прийнятого на зустрічі в верхах в Люксембурзі 13 грудня
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1997 року, де було виділено п’ять країн Центральної та Східної
Європи (окрім Угорщини – Польща, Чехія, Естонія та Словенія)
та Кіпр як перших кандидатів для початку проведення перего�
ворів про вступ до Європейського Союзу. Переговори відповід�
но із встановленими термінами розпочалися в березні 1998
року, тим самим розпочався настпуний, зінституціоналізова�
ний діалог з кандидатами на членство в ЄС, які найкраще вико�
нували висунуті до них вимоги.

На противагу до Польщі та інших країн�кандидатів, Угор�
щина не опрацювала та не представляли своєї «Національної
стратегії інтеграції», незважаючи на факт, що існував проект
програмних припущень та зобов’язання представлення відпо�
відного документа ще протягом терміну скликання парламенту
1994–1998 років. Роботи над його опрацюванням було розпо�
чато занадто пізно, концентруючи більше увагу на відповіді на
«Avis» та інституційних змінах у внутрішній системі з метою за�
стосування до членства в ЄС. В момент, коли почалось приготу�
вання стратегії, восени 1997 року, це завдання збіглося з
реалізацією більш пріоритетного завдання – опрацюванням
стратегії переговорів з Європейським Союзом.

Обидва згадані вище завдання були покладені на Страте�
гічну групу з питань інтеграції, створеної в лютому 1996 року,
яку очолював директор Інституту світової економіки Угорської
Академії наук, проф. Андраш Інотаї. Незалежно від неї працював
апарат згадуваного Державного секретаріату у справах інтегра�
ції в структурі МЗС. Однак питання підготовки до членства в Єв�
ропейському Союзі розглядалось як головне завдання. Про це
свідчать слова одного із членів Стратегічної групи: «Протягом
процесу підготовки до набуття членства в Європейському Со�
юзі це завдання знайшлось в центрі зацікавленості не тільки
Міністерства закордонних справ, але цілого державного апа�
рату»10. Ці слова підтверджує той факт, що в 1996 році, – а зна�
чить після зустрічі в верхах в Мадриді в грудні 1995 р., який уряд
Угорщини вважав переломним з точки зору процесу розши�
рення – в кожному міністерстві та центральному органі визна�
чено особу (зазвичай на рівні Державного підсекретаря

11
),

відповідального виключно за підготовку даного органу до ви�
мог членства в Європейському Союзі. Ці особи входять до скла�
ду Міжвідомчого Комітету з питань європейської інтеграції.
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Перед тим як було розпочато переговори, відбувся про�
цес скрінінгу acquis communautaire з метою ідентифікації роз�
біжностей між правом Співтовариств та угорським законодавст�
вом. Після завершення процесу порівняння, розпочалися пере�
говори з усіх переговорних розділів acquis communautaire.
Майже дві третини усіх поступок з правил ЄС, про які просила
Угорщина в ході переговорів та які стосувалися часових від�
строчок, обмежувалися трьома секторами, а саме сільським го�
сподарством, захистом довкілля та транспортом.

Фактично, послідовно отримуючи позитивні оцінки в Ре�
гулярних доповідях Європейської Комісії, Угорщина заверши�
ла свою підготовку до членства в Євросоюзі наприкінці
2002 року.

Хронологія відносин між Угорщиною
та Європейським Союзом (1988 – 2002 роки)

8 серпня
1988 р.

Договір про встановлення дипломатичних відносин
між Європейським Співтовариством та Угорщиною

26 вересня
1988 р.

Угода про економічну та торговельну співпрацю між ЄЕС та
Угорщиною, підписана в Брюсселі

8 червня
1990 р.

Угода про відкриття представництва Комісії Європейських
Співтовариств в Будапешті та про взаємне визнання
дипломатичних привілеїв

l6 грудня
1991 р.

Європейська угода про встановлення асоціації між Євро�
пейським Економічним Співтовариством і її держава�
ми�членами та Угорщиною, Польщею та Чехословаччиною,
підписана в Брюсселі

1 березня
1992 р.

Перехідна угода, яка встановлювала тимчасові торговельні
відносини в рамках Європейської угоди, дійсна до 31 грудня
1992 р.

22�23 червня
1992 р.

Перше засідання Об'єднаного комітету Угорщина – ЄЕС з пи�
тань торгівлі в рамках Перехідної угоди, проведене в Брюс�
селі

16 вересня
1991 р.

Європейський Парламент ратифікує Європейську угоду
(Угоду про асоціацію) між ЄС та Угорщиною, ЄС та Польщею і
рекомендує державам�членам Європейського Економічного
Співтовариства провести її ратифікацію

24 вересня
1992 р.

Створення в Угорському парламенті Комітету у справах
Європейського Економічного Співтовариства

28 жовтня
1992 р.

Перший самміт Президентства ЄС, Комісії ЄС та Више�
градської групи (Угорщина, Польща, Чехія та Словаччина) в
Лондоні, на якому Угорщину представляв Прем'єр�міністр
Йозеф Анталл
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21�22 червня
1993 р.

На своїй зустрічі в Копенгагені Європейська Рада прий�
має рішення про те, що країни асоціації з Центрально�Схід�
ної Європи можуть бути прийняті до Європейського Союзу.
Пропонується багатостороння, структурована система
відносин, які зміцнюються та розширюються паралельно з
двосторонніми структурами Європейської угоди, укладеної з
країнами асоціації. Країни асоціації зобов'язані прискорити
виконання домовленостей з асоціації у сфері торговельних
відносин та зобов'язані інвестувати максимум 15% коштів
фонду PHARE в інфраструктуру

26 січня
1994 р.

В Будапешті створено Парламентський комітет з питань
асоціації Угорщина – ЄС (складається з членів Угорської
делегації Європейського Парламенту та членів Комітету у
справах Європейського Економічного Співтовариства
парламенту Угорщини)

1 лютого
1994 р.

Угода про асоціацію між Угорщиною та ЄС набирає
чинності. Закон від 1994 про набрання чинності
Європейською Угодою та про встановлення асоціації між
Угорською Республікою та Європейськими
Співтовариствами і їх державами�членами

7 березня
1994 р.

Установча зустріч Ради з питань асоціації Угорщи.
на.ЄС в Брюсселі. Генеральний Секретаріат Ради Європейсь�
кого Союзу (Рада Міністрів закордонних справ) схвалив
резолюцію Брюссельської зустрічі про політичну співпрацю
між ЄС та країнами асоціації Центральної та Східної Європи

1 квітня
1994 р.

Угорщина подає Президентству Ради Європейського Союзу
офіційну заяву про вступ.

19 квітня
1994 р.

Установча зустріч Комітету з питань асоціації Угорщи.
на – ЄС, яка відбулася в Будапешті

8 грудня
1994 р.

За ініціативою Канцлера Коля Німецьке Президентство ЄС
запрошує глав держав та урядів країн асоціації ЦСЄ на
зустріч Європейської Ради в Гессені, яка завершує період
Президентства Німеччини. Угорщина вручає Меморандум
Президентству Євросоюзу

15�16 грудня
1995 р.

Мадридська зустріч Європейської Ради закликає
Європейську Комісію ухвалити Відгуки про заявки на
вступ країн ЦСЄ

Квітень
1996 р.

Європейська Комісія надсилає Уряду Угорщини Анкетне опи�
тування

26 липня
1996 р.

Угорщина завершила підготовку відповіді на Анкетне
опитування Європейської Комісії

16 липня
1997 р.

Публікація відгуків країн Комісії та документів, пов'язаних з
розширенням (Agenda 2000). Комісія ухвалює
позитивний відгук (avis) щодо підготовки Угорщини
та рекомендує розпочати переговори
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12�13 грудня
1997 р.

Зустріч Європейської Ради в Люксембурзі, на якій
приймається рішення про початок процесу розши.
рення. Про початок розширення було оголошено в Лондоні
30 березня 1998 р. за участю 11 країн�кандидатів. За
рішенням Комісії навесні 1998 р., в рамках двосторонніх
міжурядових зустрічей, ЄС розпочинає переговори про вступ
з найкраще підготовленими країнами�кандидатами за
формулою 5+1 (Угорщина, Польща, Чехія, Естонія та
Словенія + Європейська Рада), в т.ч. з Угорщиною

26�27 січня
1998 р.

Зустріч Ради Міністрів закордонних справ, Міністр
закордонних справ Робін Кук від імені Британського
Президентства офіційно оголошує про початок
переговорів з країнами.кандидатами (5+1), які мають
розпочатися 31 березня 1998 р. в Брюсселі.

31 березня
1998 р.

В день офіційного відкриття Східного процесу розширення
Європейського Союзу, під час двосторонньої міжурядової
конференції з проголошення Постановчих питань розпочи�
наються офіційні переговори про вступ між Угорщиною
та Європейським Союзом

27 квітня
1998 р.

Початок першого технічного раунду переговорів про вступ в
Брюсселі. Він визначає ступінь гармонізації між законо�
давством Угорщини та Євросоюзу та складається зі скринінгу
acquis, що є обов'язковим для проведення переговорів

7 вересня
1998 р.

Угорщина вручає Австрійському Президентству переговорну
позицію з 11 перших переговорних розділів, що є обов'яз�
ковим для початку предметної (тематичної) стадії перего�
ворів

5 жовтня
1998 р.

Рада Міністрів закордонних справ на засіданні в Люксембурзі
приймає рішення про те, що переговори з країнами.кан.
дидатами (5+1) про вступ можуть розпочатися на
предметному рівні за деякими переговорними розділами

4 листопада
1998 р.

Європейська Комісія публікує текст Щорічної Доповіді

10 листопада
1998 р.

Під час другого раунду міжурядових переговорів (на рівні
міністрів) в Брюсселі про вступ Угорщини до ЄС було
схвалено 7 переговорних розділів. Сторони тимчасово
закривають три розділи

29 січня
1999 р.

В Брюсселі Угорщина надає переговорні позиції ще з
чотирьох додаткових переговорних розділів

19 квітня та
19 травня
1999 р.

Після зустрічі глав делегацій на переговорах в цілому 13
переговорних розділів, включно із тими, що були обговорені
раніше, виносяться на переговори, з них сім розділів �
тимчасово закриті

21 червня
1999 р.

В Люксембурзі розпочинається третій раунд міжурядових
переговорів на рівні міністрів про вступ Угорщини до ЄС
щодо додаткового 8.го розділу. 4 розділи тимчасово
закриті. Таким чином кількість відкритих розділів
збільшується до 15, а кількість закритих � до 7
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1 липня
1999 р.

Три додаткових переговорних позиції передані до Брюсселю

9 липня
1999 р.

В Брюсселі представлена Національна програма адаптації
аcquis сommunautaire

28 липня
1999 р.

Передані чергові переговорні позиції. В цілому надані 23
переговорні позиції. Угорщина зобов'язується надати до
кінця листопада свою переговорну позицію щодо решти 6
розділів

29 вересня
1999 р.

Пленарне засідання Парламенту Угорщини, присвячене ЄС

30 вересня
1999 р.

5�й раунд переговорів про вступ на чолі з Головними
Уповноваженими з питань проведення переговорів в
Брюсселі. Відкрито три нових розділи. В цілому відкрито
18 розділів на переговори та 8 розділів тимчасово
закриті

19 жовтень
1999 р.

Зустрічі, проведені між Прем'єр�міністром Угорщини
Віктором Орбаном та Президентом Європейської Комісії
Романо Проді, а також між Міністром закордонних справ
Угорщини Яношем Мартоні та Комісаром ЄС з питань
розширення Гюнтером Ферхойгеном. Проді заявляє про те,
що переговори про вступ з найбільш підготовленими
країнами асоціації можуть завершитися наприкінці
2001 р.

12 листопада
1999 р.

Шостий раунд переговорів на рівні Головних уповнова�
жених з питань проведення переговорів в Брюсселі щодо
раніше відкритих трьох розділів («Комерційна політика»,
«Конкуренційна політика», «Митний союз»). Відкрито чотири
нових розділи («Послуги», «Податки», «Транспортна
політика», «Енергетика»)

25 листопада
1999 р.

Останні п'ять переговорних позицій «Сільське
господарство», «Вільне переміщення людей», «Правосуддя та
внутрішні справи», «Регіональна політика» та «Фінансовий
контроль» були схвалені Урядом Угорщини та передані 29
листопада в Брюсселі Послом УР при ЄС

7 грудня
1999 р.

Брюссель, 4.й раунд переговорів про вступ на рівні
міністрів щодо розділів, розглянутих на 5�му та 6�му
раундах переговорів на рівні Головних уповноважених з
питань проведення переговорів. Відкрито новий розділ
(«Захист довкілля») та закрито розділ (ЕМС)

10�11 грудня
1999 р.

Засідання Європейської Ради в Гельсінкі. Відкриття
переговорів про вступ

17�18 грудня
1999 р.

9�й раунд переговорів про вступ за формулою 5+1 на рівні
Головних уповноважених з питань проведення переговорів в
Бледі (Словенія)

22 лютого
2000 р.

Виходячи з висновків засідання Європейської Ради в
Гельсінкі уряд Угорщини встановлює кінцеву дату вступу � 1
січня 2003 р. та сподівається завершити переговори
наприкінці 2001 р.
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30�31 березня
2000 р.

10.та зустріч «Люксембурзької 5+1» групи на Кіпрі
(Пафос) закликає до прискорення процесу розширення та
його завершення до кінця 2000 р.

12 квітня
2000 р.

Брюссель, 8�ма зустріч Комітету з питань асоціації ухвалює
рішення про те, що переговори можуть перейти на другий
етап з 1 червня. Було відзначено те, що відсутні будь�які
серйозні проблеми у відносинах між Угорщиною та ЄС

26 травня
2000 р.

Брюссель, 8.й раунд переговорів про вступ на рівні
Головних уповноважених з питань проведення
переговорів. Відкрито три нових розділи («Вільне
переміщення людей», «Фінансова та бюджетна політика»,
«Правосуддя та внутрішні справи»), два розділи
(«Промислова політика» та «Телекомунікація») тимчасово
закриті. Розділ «Вільне переміщення товарів» все ще
відкритий в секторі фармацевтики

5 червня
2000 р.

Ухвалення спільної декларації країн Люксембурзької
групи під час другої зустрічі міністрів закордонних
справ в Любляні (Словенія). Декларація підтверджує
завершення першого етапу переговорів про вступ, початок
другого етапу та необхідність існування графіку розширення,
для того щоб завершити переговори про вступ до кінця
2001 р.

14 червня
2000 р.

Під час п'ятого раунду переговорів про вступ на рівні
міністрів в цілому було відкрито 13 переговорних
розділів. Чотири розділи («Промислова політика»,
«Телекомунікація», «Спільна зовнішня політика та політика
безпеки», «Фінансовий контроль») тимчасово закриті, один
новий розділ («Сільське господарство») – відкритий. Було
відмічено те, що завершився перший етап переговорів та
може розпочатися другий

30 червня �
1 липня
2000 р.

Зустріч Головних уповноважених для проведення
переговорів Люксембурзької групи країн�кандидатів в
Кракові, (Польща) (узгодження спільної тактики ведення
переговорів з ЄС)

5 жовтня
2000 р.

Брюссель, 9�та зустріч ЄС та країн кандидатів на рівні
заступників Головних уповноважених

11�12 жовтня
2000 р.

Брюссель, 14�та зустріч Спільного парламентського
комітету ЄС – Угорщина

13�14 жовтня
2000 р.

Неформальне засідання Європейської Ради на рівні глав
держав та урядів, Біарітц (Франція)

8 листопада
2000 р.

Європейська Комісія оприлюднює Щорічну доповідь
(2000р.) та документ «Стратегія розширення»

15 листопада
2000 р.

Зустріч країн�кандидатів Люксембурзької групи на рівні
міністрів в Будапешті (Угорщина)

16 листопада
2000 р.

10�й раунд переговорів на рівні Головних уповноважених з
питань проведення переговорів, Брюссель

²ãîð Ðîäþê, Íàòàë³ÿ Ãíèäþê278



23 листопада
2000 р.

Європейська конференція на рівні міністрів закордонних
справ за участю держав�членів ЄС та країн�кандидатів на
вступ, Сошо (Франція)

1 грудня
2000 р.

Візит до Угорщини Франца Фішлера, Комісара ЄС з питань
сільського господарства. Зустріч з Міністром закордонних
справ Яношем Мартоні та Міністром сільського господарства
і регіонального розвитку Йозефом Тордьяном

5 грудня
2000 р.

На порядок денний 6.го раунду переговорів про вступ до
ЄС на рівні міністрів винесено вісім розділів: «Енергетика»,
«Зовнішня політика», «Соціальна політика та зайнятість»,
«Податки», «Комерційне законодавство», «Охорона довкілля»,
«Транспорт», «Свобода надання послуг». Три розділи
офіційно закриті: «Енергетика», «Зовнішня політика»,
«Соціальна політика та зайнятість»

7�10 грудня
2000 р.

Самміт ЄС, Ніцца. Глави країн�кандидатів запрошені на
Єв�ропейську конференцію 7 грудня. Переговори
зосереджуються на інституційній реформі ЄС

12 грудня
2000 р.

Головні уповноваженні для проведення переговорів
Гельсінської групи обговорюють результати зустрічі у верхах
в Ніцці та обмінюються думками щодо майбутнього процесу
розширення

11 січня
2001 р.

9�ті шестисторонні консультації

23 січня
2001 р.

Зустріч Прем'єр�міністра Угорщини Віктора Орбана з
Прем'єр�міністром Швеції Гораном Перссоном в Стокгольмі.
Під час зустрічі увага зосереджується на стані процесу
розширення та майбутніх переговорах під егідою
Шведського Президентства. Шведське Президентство надає
головного значення процесу розширення

26 лютого
2001 р.

Підписання Угорщиною Ніццького Договору

26�27 лютого
2001 р.

Будапешт, 15�та зустріч Спільного Парламентського
комітету Угорщина – ЄС

13 березня
2001 р.

Візит Прем'єр�міністра Бельгії Гая Верхофстадта до
Будапешта

23�24
березня
2001 р.

Надзвичайна сесія Ради Європейського Союзу в Стокгольмі
(Швеція)

29 березня
2001 р.

11.й раунд переговорів на рівні Головних уповноважених
з питань проведення переговорів, Брюссель. Раунд закриває
3 розділи: «Вільне переміщення товарів», «Свобода надання
послуг» та «Комерційне право». Кількість закритих розділів
досягнула 17

5 квітня
2001 р.

10.ті шестисторонні консультації

9�10 квітня
2001 р.

13.та зустріч країн кандидатів Люксембурзької групи на
рівні заступників Головних уповноважених з питань
проведення переговорів, Таллінн (Естонія)
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15 травня
2001 р.

9�те засідання Комітету з питань асоціації

23 травня
2001 р.

Зустріч країн�кандидатів Люксембурзької групи на рівні
міністрів, Прага (Чехія)

1 червня
2001 р.

12�й раунд переговорів про вступ на рівні заступників
Головних уповноважених для проведення переговорів,
Брюссель. Раунд офіційно закрив два розділи: Охорона
довкілля та Митний союз. На цьому етапі кількість тимчасово
закритих розділів досягнула 19. «Вільне переміщення
капіталу» та «Вільне переміщення людей» були також
винесені на порядок денний, але були потрібні подальші
обговорення цих розділів

5 червня
2001 р.

Президент Угорської Республіки Ференц Мадл відкриває
суспільну дискусію про майбутнє Європи

7 червня
2001 р.

11�ті шестисторонні консультації

12 червня
2001 р.

На порядок денний сьомого раунду переговорів про
вступ до ЄС винесено вісім розділів: «Вільне переміщення
товарів», «Вільне переміщення послуг», «Вільне переміщення
капіталу», «Вільне переміщення робочої сили», «Податки»,
«Комерційне законодавство», «Митний союз», «Охорона
довкілля»

15 червня
2001 р.

Засідання Європейської Ради в Гьотеборгу (Швейцарія)

18 червня
2001 р.

12�ті шестисторонні консультації

27 липня
2001 р.

13.й раунд переговорів на рівні заступників Головних
уповноважених з питань проведення переговорів,
Брюссель. На порядку денному: «Правосуддя та внутрішні
справи» – вимагають подальшого обговорення

5 вересня
2001 р.

Доповідь Європейського парламенту про розширення ЄС на
Угорщину

6�8 вересня
2001 р.

14.та зустріч країн�кандидатів Люксембурзької групи на
рівні заступників Головних уповноважених з питань
проведення переговорів в м. Порторож (Словенія)

9 вересня
2001 р.

Неофіційна зустріч міністрів закордонних справ ЄС за
участю глав зовнішньополітичних відомств країн�кандидатів
в Женеві (Швейцарія). На порядку денному: майбутнє Європи

8�9 жовтня
2001 р.

16�те засідання Спільного парламентського комітету ЄС –
Угорщина

24 жовтня
2001 р.

13�ті шестисторонні консультації

13 листопада
2001 р.

Європейська Комісія опублікувала Стратегію та Щорічну
доповідь

23 листопада
2001 р.

5.та зустріч країн.кандидатів Люксембурзької групи
на рівні міністрів, Лімассол (Кіпр). На порядку денному:
Стратегія та Щорічна доповідь, переговори про вступ
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27�28
листопада
2001 р.

14.й раунд переговорів на рівні заступників
Уповноважених з питань проведення переговорів,
Брюссель. На порядку денному: «Правосуддя та внутрішні
справи» та «Конкуренція». «Правосуддя та внутрішні справи» –
розділ, який не вимагає подальшого обговорення на цьому
етапі переговорів. «Конкуренція» – потребує подальшого
розгляду

29 листопада
2001 р.

3�тє пленарне засідання Парламенту Угорщини щодо ЄС

11�12 грудня
2001 р.

На порядок денний 8.го раунду переговорів про вступ до
ЄС на рівні міністрів винесені три розділи: тимчасово
закритий розділ «Правосуддя та внутрішні справи»,
«Конкуренція», «Сільське господарство»

21грудня
2001 р.

15.й раунд переговорів про вступ до ЄС на рівні
заступників Головних уповноважених з питань
проведення переговорів, Брюссель. На порядку денному:
«Транспорт» – розділ тимчасово закритий

25 січня
2002 р.

15.та зустріч країн.кандидатів Люксембурзької групи
на рівні заступників Головних уповноважених з питань
проведення переговорів, Прага (Чехія)

25�26 лютого
2002 р.

17�те засідання Спільного парламентського комітету ЄС
– Угорщина, Будапешт

28 лютого
2002 р.

Відкриття сесії Європейського Конвенту

8 березня
2002 р.

16.та зустріч країн.кандидатів Люксембурзької групи
на рівні заступників Головних уповноважених з питань
проведення переговорів, Варшава (Польща)

21�22
березня
2002 р.

16.й раунд переговорів на рівні заступників Головних
уповноважених з питань проведення переговорів про вступ
до ЄС, Брюссель

7, 21 квітня
2002 р.

Парламентські вибори в Угорщині

19, 22 квітня
2002 р.

17.й раунд переговорів на рівні заступників Головних
уповноважених з питань проведення переговорів про вступ
до ЄС, Брюссель

24 травня
2002 р.

Сесія Комітету з питань асоціації, Брюссель

24�25 травня
2002 р.

Самміт Бенілюкс – Вищеградська група, Тренчін (Словач�
чина)

31 травня –
01 червня
2002 р.

Консультації у форматі ЄС�15 та країни�кандидати щодо
питань торгівлі, Мальта

10�11червня
2002 р.

Переговори про вступ до ЄС � 9.й раунд на рівні міністрів

21�22 червня
2002 р.

Засідання Європейської Ради в Севільї (Іспанія),
представники країн�кандидатів запрошені на другий день
засідання
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24�25 червня
2002 р.

Консультації Головних уповноважених з питань проведення
переговорів, Кіпр

24�25 червня
2002 р.

Зустріч з питань Акту про приєднання, Брюссель

24�25 червня
2002 р.

17.та зустріч країн.кандидатів Люксембурзької групи
на рівні заступників Головних уповноважених з питань
проведення переговорів, Кіпр

28 червня
2002 р.

18.й раунд переговорів про вступ до ЄС на рівні
заступників Головних уповноважених з питань
проведення переговорів, Брюссель

15�16 липня
2002 р.

Візит до Будапешту Комісара ЄС з питань розширення,
Гюнтера Ферхойгена

31липня
2002 р.

19.й раунд переговорів про вступ до ЄС на рівні
заступників Головних уповноважених з питань
проведення переговорів, Брюссель

1 жовтня
2002 р.

10.й раунд переговорів про вступ до ЄС на рівні
міністрів. На порядку денному три розділи: «Сільське
господарство», «Регіональна політика», «Культурна та
аудіовізуальна політика»

6�7 жовтня
2002 р.

Заключна, 18.та зустріч країн.кандидатів
Люксембурзької групи на рівні заступників Головних
уповноважених з питань проведення переговорів, Будапешт

9 жовтня
2002 р.

Публікація Регулярної доповіді Європейської Комісії
про просування Угорщини на шляху до вступу

18�19
листопада
2002 р.

11.й раунд переговорів про вступ до ЄС на рівні
міністрів

19 листопада
2002 р.

Засідання Ради з питань асоціації, Брюссель

5�6 грудня
2002 р.

Зустріч з питань Акту про приєднання

9�10 грудня
2002 р.

12.й раунд переговорів про вступ до ЄС на рівні
міністрів

13�14 грудня
2002 р.

Засідання Європейської Ради, Копенгаген

Ä³àëîã ì³æ Óðÿäîì òà Ïàðëàìåíòîì ç ïèòàíü
ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿

Діяльність Парламенту Угорщини в сфері європейської
політики здійснюється за допомогою парламентських коміте�
тів, зокрема Комітет з питань європейської інтеграції. Попере�
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дник сьогоднішнього Комітету з європейської інтеграції
було створено в 1992 році відповідним розпорядженням парла�
менту. Цей орган мав спеціальний статус, але його повноважен�
ня були подібними до інших парламентських комітетів.
Починаючи з 1994 року Комітет діє як постійний парламентсь�
кий комітет.

Комітет з питань європейської інтеграції наділений ши�
рокими владними повноваженнями, оскільки процес європей�
ської інтеграції охоплює широкий спектр загальних політик,
інституційні питання та питання впровадження. Повноважен�
ня комітету виникають із положень Конституції та розпоряд�
чих актів парламенту. Одним із головних завдань Комітету з
питань європейської інтеграції є гармонізація законодавства та
в зв’язку з цим він має ініціювати законопроекти в сфері євро�
пейської інтеграції та здійснювати перевірку відповідності іс�
нуючих нормативно�правових актів нормам європейського
права. Іншою ключовою функцією є здійснення контролю за
внутрішнім приготуванням країни до набуття членства в Євро�
пейському Союзі. А тому Комітет здійснював детальний моніто�
ринг різним етапам процесу інтеграції. Першим етапом
переговорів був процес скринінгу, коли уряд Угорщини та Єв�
ропейська Комісія спільно здійснювали огляд acquis та угорсь�
кого законодавства. Другим етапом було ведення реальних
переговорів про членство, тобто участь в обговореннях та ана�
ліз переговорних позицій уряду по 31 напрямку.

З ініціативи Комітету з питань європейської інтеграції,
Державні Збори провели в 1995 році політичні дебати щодо на�
буття членства Угорщини в Європейському Союзі. Ця подія ста�
ла традицією, а тому кожної осені за пропозицією уряду в
парламенті відбувались пленарні засідання, присвячені євро�
пейським питанням. Починаючи з 1996 року також за ініціати�
ви Комітету в державному бюджеті було виділено асигнування в
частині видатків парламенту на внутрішні приготування, вклю�
чаючи навчання державних службовців та виконання інших за�
вдань, пов’язаних із інтеграцією.

Комітет з питань європейської інтеграції виконує функ�
ції угорської частини Спільного Парламентського комітету
ЄС�Угорщина, яка була створена згідно із положеннями Євро�
пейської угоди для здійснення моніторингу виконання Угоди
та підготовки до членства. Комітет підтримує стосунки з різ�
ними комітетами Європейського Парламенту, голова та засту�
пник голови Комітету беруть участь у засіданнях голів
комітетів з європейських питань (COSAC – Конференції націо�
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нальних парламентських комітетів у справах Європейського
Співтовариства).

Інтенсивність роботи Комітету та коло питань, яким він
займався, значно зросла протягом останніх кількох років. В
результаті в парламентському скликанні 1998 року було ство�
рено 16 підкомітетів з питань ЄС, а починаючи з 2002 року діє
15 підкомітетів, створених в кожному із існуючих постійних
комітетів в Державних Зборах. Питання координації діяльно�
сті підкомітетів у процесі скринінгу законодавства та веденні
переговорів здійснював Комітет з питань європейської інтег�
рації.

Про перебіг переговорів Міністерство закордонних
справ, як головний координуючий орган, регулярно повідом�
ляє Парламент та його спеціальні Комітети (Комітет з питань
європейської інтеграції та Комітет у закордонних справах).
Особлива увага наголошується на головних подіях, а особливо
на результатах раундів переговорів на рівні міністрів та рівні
глав делегацій на переговорах. Регулярний обмін думками та
інформацією між Урядом та Парламентом в січні 2000 року на�
був нової неофіційної форми. Починаючи з цього часу Міністр
закордонних справ, Глава Парламенту, Голови Комітетів у зако�
рдонних справах та з питань європейської інтеграції прово�
дять щомісячні зустрічі, на яких відбувається неформальне
обговорення поточних проблем європейської інтеграції. 11 ве�
ресня 2000 року представники шести тодішніх парламентсь�
ких партій підписали Спільну заяву про значення процесу
інтеграції до Європейського Союзу. Ця заява, якщо можна так
висловитися, в ідейному плані не втратила своєї актуальності і
до нині, оскільки й нинішні парламентські партії дотримуються
головних постулатів цієї заяви. Згадана вже заява наголошувала
на спільному інтересі партій у вступі Угорщини до Європейсь�
кого Союзу в можливо короткий термін за досягнення най�
більш сприятливих умов вступу. Представники цих партій
домовилися проводити щомісячне засідання парламентського
Комітету з питань європейської інтеграції та запрошувати на
нього розширене коло учасників, крім членів цього комітету, а
саме: Голову Комітету у закордонних справах та Голів підко�
місій з питань інтеграції спеціалізованих парламентських ко�
мітетів та Міністра закордонних справ. Перше розширене
засідання Комітету відбулось 27 лютого 2003 року за участю
представників нового уряду, сформованого в 2002 році, на
честь приїзду до Будапешту президента Європейської Комісії
Романо Проді. Далі наводиться виклад тексту заяви.
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Заява

партій, представлених в Державних Зборах Угорської
Республіки та представників Уряду про форму їх регулярних

консультацій щодо проблем європейської інтеграції,
поточного стану підготовки держави до переговорів

про вступ, а також перспектив процесу вступу.

Події нинішнього та майбутнього етапів переговорів є ви�
значальними для всього процесу приєднання та мають істори�
чне значення.

Парламентські партії та Уряд згідні в тому, що:
1. Приєднання до Європейського Союзу в можливо

близький строк за найбільш сприятливих обставин ста.
новить фундаментальний національний інтерес
Угорської Республіки.

2. Суттєвою попередньою умовою вступу є виконання Ко�
пенгагенських критеріїв. Прогрес переговорів про вступ
повинен залежати лише від виконання умов кандидатами.
Європейський Союз має завершити переговори з най�
більш підготовленими країнами в можливо короткий тер�
мін для того, щоб визначити першу можливу дату вступу.

3. Європейський Союз та Угорська Республіка домовилися,
що найпізніше до кінця 2002 року створять внутрішні, по�
передні умови для початку розширення.

4. Парламентські партії та Уряд переконані в тому, що держа�
ви�члени Європейського Союзу успішно укладуть Міжуря�
довий договір про інституційні реформи до кінця 2000
року, що зумовить прискорення процесу розширення.

5. Угорська Республіка налаштована завершити внутрішні
приготування, як і планувалося, до кінця 2002 року в усіх
тих сферах, в яких не будуть потрібні перехідні періоди.

6. Одночасно з цим непересічне значення має те, що перего�
вори про приєднання увійшли в якісно новий етап. З уваги
на результати переговорів останніх двох років та завер�
шення першого етапу переговорів, а також у зв’язку з про�
грамою Президентства Франції в Європейському Союзі,
незалежні переговори повинні розпочатися впродовж
найближчих місяців. Це необхідно для того, щоб вирішити
частину проблемних питань за столом переговорів та під�
готувати заключну їх стадію, як технічно, так і предметно.

7. Партії, представлені в Державних Зборах, та Уряд переко�
нані в тому, що за існування політичного консенсусу Єв�

2.3. Óãîðùèíà – ìåõàí³çìè êîîðäèíàö³¿ ºâðîïåéñüêî¿ ïîë³òèêè 285



ропейська Рада в Ніцці в грудні 2000 року може ухвалити
рішення, які зроблять в кінцевому рахунку стратегію роз�
ширення передбачуваною та вірогідною. На їх погляд ці
рішення могли б мати форму сценарію приєднання, який
містив би вказівки для вирішення нерозв’язаних завдань,
які дають можливість кожній країні кандидату завершити
переговори про приєднання до кінця 2001 року.

8. Парламентські партії підтримують зобов’язання Уряду завер�
шити внутрішні приготування до кінця 2002 року та готові
підтримати їх парламентськими засобами так, як і забезпечу�
вати безперервний парламентський контроль. Партії пого�
джуються з тим, що Комітет з питань європейської інтеграції
буде скликати щомісячні розширені засідання за участю чле�
нів Комітету з питань європейської інтеграції, Голови та Засту�
пника голови Комітету у закордонних справах Державних
Зборів. Мета таких засідань полягає в тому, щоб забезпечити
партіям, представленим в Державних Зборах, надання деталь�
ної інформації про позиції на поточних переговорах та обго�
ворення переговорних позицій Угорщини.

9. Уряд та Парламентські групи надають великого значення
забезпеченню прозорості переговорів про приєднання
та широкого, незалежного громадського діалогу щодо
проблем, пов’язаних з європейською інтеграцією.

Згідно із рішеннями, прийнятими на зустрічах у верхах в
Ніцеї, Лаекені, Севільї та Копенгагені, Угорщина стане повно�
правним членом Європейського Союзу протягом парламент�
ської сесії, яка розпочалась в 2002 році (1 травня 2004 р.). В
зв’язку з цим з’явилась необхідність створення організаційної
моделі, яка б забезпечила і гарантувала політичний консенсус
між політичними партіями та високий ступінь примирення між
Урядом та політичними силами, представленими в парламенті.
Тому Державні Збори сформували Головний Комітет з євро.
пейської інтеграції, установче засідання якого відбулось
19 вересня 2002 року. Цей орган забезпечував, щоб політичні
сили, які відповідають за питання європейської інтеграції,
отримували детальну інформацію від уряду щодо ходу перего�
ворів, більше того, він був своєрідним форумом для обговорен�
ня та узгодження європейських завдань між Державними
Зборами та Урядом. Головного Комітету з європейської інтег�
рації відігравав функцію консультативного форуму. Його голо�
вним завданням було узгодження позицій, що представлялись
на розгляд інституцій Європейського Союзу, та координація за�
ходів, пов’язаних із набуттям членства.
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Зустрічі Головного Комітету скликаються та очолюються
спікером парламенту. До складу Головного Комітету входять
лідери парламентських фракцій, голови Комітету у закордон�
них справах, Комітету з питань європейської інтеграції та Ко�
мітету з правових та конституційних питань. Прем’єр�міністр
та Міністр закордонних справ Угорщини завжди присутні на
засіданнях Головного Комітету. Головний Комітет з європейсь�
кої інтеграції не є комітетом парламенту і виконує свої функції
незалежно від нього. Організаційне забезпечення Головного
Комітету здійснюється Секретаріатом, який є частиною Офісу
міжнародних відносин. Кабінет спікера парламенту та Генера�
льний секретаріат парламенту делегують по одному своєму
представнику до секретаріату Головного Комітету. Голова Дер�
жавних Зборів скликає засідання Головного Комітету принайм�
ні один раз на місяць протягом сесії парламенту, засідання
повинні бути приведені у відповідність із датами засідань Євро�
пейської Ради. Прем’єр�міністр та лідери парламентських фра�
кцій можуть ініціювати позачергові засідання Головного
Комітету у разі необхідності.

Ãàðìîí³çàö³ÿ çàêîíîäàâñòâà Óãîðùèíè
òà ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó

Глава ІІІ (статті 67�69) Європейської угоди про встанов�
лення асоціації між Угорською Республікою та Європейськими
Співтовариствами та їх державами�членами, яка була укладена
16 грудня 1991 року в Брюсселі, містить спеціальні умови, які
стосуються наближення угорського законодавства до норм ЄС.
В статті 67 сторонами угоди підтверджується те, що однією з
фундаментальних попередніх умов інтеграції Угорщини до
Співтовариств є максимальне наближення існуючого та майбу�
тнього законодавства країни до законодавства Співтовариств.
У той же час Угорщина зі свого боку зобов’язалася зробити, на�
скільки це можливо, майбутні правові акти сумісними з правом
Євросоюзу.

«Гнучке» формулювання зобов’язань Угорщини щодо уз�
годження правових норм має подвійне значення. По�перше,
правові норми та принципи, визначені в праві Співтовариств
щодо гармонізації, не нав’язані програмою гармонізації права
ЄС�Угорщина, або принаймні не є примусовими. Європейська
угода не містить спеціальних процедур щодо механізмів та ме�
тодів адаптації законодавства. По�друге, згідно зі статтею 67,
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угорське законодавство повинно бути наближене до відповід�
ного законодавства Співтовариств «наскільки це можливо». Це
формулювання гарантує Угорщині можливість для відстоюван�
ня своїх власних економічних, фінансових та інших інтересів в
більшому ступені свободи, ніж той, який гарантувався для дер�
жав�членів Європейського Економічного Співтовариства в різ�
них сферах.

Якщо стаття 67 передбачає наближення правових актів
угорського законодавства до норм Співтовариства у всьому
правовому полі, то стаття 68 визначає конкретні предмети ре�
гулювання. Таким чином, гармонізація в особливості охоплює
наступні області законодавства: митне законодавство, правові
акти щодо конкуренції, банківське законодавство, закони в га�
лузі оподаткування, права власності, безпека праці, фінансові
послуги, охорона здоров’я, довкілля, захист інтересів спожива�
чів, в тому числі непряме оподаткування, технічні правила та
стандарти, транспорт.

Закон І від 1994 року, який ратифікував Європейську уго�
ду, передбачав зобов’язання угорської сторони щодо проведен�
ня гармонізації внутрішнього законодавства Угорщини згідно з
положеннями Угоди про асоціацію. Стаття 3 цього Закону зо�
бов’язувала органи державної влади до забезпечення умов, за
яких, згідно з Європейською Угодою, гармонізація повинна
проводитися також і в ході підготовки та укладення міжнарод�
них домовленостей.

Відразу після набуття чинності Європейської Угоди, Пар�
ламент УР вніс поправку до Закону «Про законотворчість» від
1987 р. Згідно з цією поправкою, при підготовці законопроекту
в пояснювальній записці до нього необхідно відобразити, на�
скільки проект, який торкається сфери регулювання Європей�
ської угоди, відповідає вимогам гармонізації внутрішнього
законодавства з нормами права Співтовариств та чи взагалі на�
скільки законопроект узгоджується із законодавством Співто�
вариств. Таким чином, сама поправка, хоча і стосується
питання гармонізації, однак, сама по собі не зобов’язує до цього.

Після ратифікації парламентом Угорської Республіки Єв�
ропейської угоди, Уряд прийняв відповідні постанови, в яких
визначались органи, відповідальні за питання гармонізації
національного законодавства до норм і вимог ЄС. Ними є Мініс�
терство юстицій, Міністерство закордонних справ і Міністерст�
во фінансів (в частині фінансування цього процесу).

Було ухвалено Постанову Уряду Угорщини № 2004/1995
«Про план дій щодо гармонізації законодавства для підготовки
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Угорщини до вступу до ЄС», який передбачав процес підготов�
ки угорського законодавства та його адаптацію. В постанові, зо�
крема, зазначалося, що згідно з Європейською угодою мають
бути опрацьовані комплексна програма гармонізації законо�
давства, що охоплюватиме термін дії Угоди (два п’ятирічних
етапи), та спеціальний план транспозиції законодавства, яке
регулює функціонування спільного ринку.

На основі цієї Постанови Уряду Міністр юстиції у травні
1995 року підготував комплексну програму гармонізації зако�
нодавства на перших п’ять років, як це зазначалось в Європей�
ській угоді. Мета програми полягала в докладному вивченні
завдань, що були пов’язані з гармонізацією законодавства та ви�
никали з положень Європейської угоди, та опрацюванні плану
заходів їх виконання. Завдання з гармонізації законодавства бу�
ло викладено у формі таблиці, яка була побудована відповідно
до предмета, який слід було врегулювати.

Правовою підставою для комплексної програми гармо�
нізації законодавства були положення Європейської угоди. Від�
повідно до цього програма передбачила ті завдання, які мали
бути виконані в сфері адаптації, згідно з пріоритетами, визна�
ченими статтею 68 Європейської угоди. Програма також давала
перелік правових актів Співтовариств, у відповідність з якими
повинні бути приведені угорські законодавчі акти. В цілому до
цього списку було включено близько 470 правових актів Спів�
товариств. Крім цього, як вже зазначалося вище, було підго�
товлено план дій до комплексної програми гармонізації
законодавства, який стосувався законодавства Співтовариств
про єдиний ринок. За координацію реалізації плану у цій сфері
відповідальність була покладена на Міністра промисловості та
торгівлі.

Вище згадана програма також передбачала періодичну
звітність Уряду щодо прогресу, досягнутого у вирішенні за�
вдань з гармонізації, сформульованих у цій програмі, щодо за�
тримки в її виконанні, причин запізнень та можливостей їх
усунення.

Постанова Уряду 2282/1996 (Х.25) «Про уніфіковану про�
граму гармонізації законодавства» поєднала Постанову Уряду
2174/1995 (VI.25) «Про комплексну програму гармонізації за�
конодавства» та Рішення 2403/1995 (ХІІ.12) «Про програму ада�
птації законодавства спільного ринку». Крім деяких винятків, це
нове урядове рішення передбачало кроки лише до кінця 1998
року. Інша особливість цієї постанови полягала в тому, що вона
була націлена, насамперед, на виконання загальних та специ�
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фічних положень Європейської угоди щодо гармонізації зако�
нодавства і рекомендацій Канської Білої Книги Європейської
Комісії, проте, його дія не розповсюджувалася на всі завдання,
пов’язані з адаптацією законодавства, виконання яких було не�
обхідним для вступу до ЄС.

У 1997 р. після прийняття саммітом ЄС рішення про поча�
ток (з 1998 р.) переговорів з Угорською Республікою про вступ
до ЄС, процес гармонізації законодавства здійснювався згідно з
графіком, який щорічно переглядався і перевірявся на предмет
виконання як всередині країни, так і в Брюсселі.

Важливе значення для процесу гармонізації угорського за�
конодавства мав перший етап переговорів про вступ, на якому
було проведено скринінг 31�го розділу acquis communautaire
Співтовариства з відповідним угорським законодавством, вклю�
чаючи ті кроки, які можуть бути вчинені в період до вступу, та іде�
нтифікацію проблем, що вимагають вирішення або проведення
переговорів. Ці обставини забезпечили підґрунтя для встано�
влення календарного плану всебічного наближення законодав�
ства, який було сформульовано в Постанові Уряду 2282/1996, та
для опрацювання нової програми гармонзації законодавства.
Нова програма адаптації є більш досконалою від попередніх
тим, що вона не лише спрямована на виконання зобов’язань, які
випливають з Європейської угоди та вимог спільного ринку, а й
має всі підстави для того, щоб назвати її фундаментальним доку�
ментом в плані правової, насамперед, законодавчої підготовки
вступу, А тому в ній сформульовані всі завдання в сфері націона�
льного законодавства, виконання яких полягає на приведення їх
у відповідність з нормами права Співтовариств з метою створен�
ня правових умов для вступу та в ході приєднання. Під гармоніза�
цією законодавства stricto sensu, насамперед, програма основну
увагу приділяє директивам. Проте, у своїх документах Європей�
ська Комісія ухвалила рішення, згідно з яким Угорщина повинна
була узгодити своє законодавство з правом Співтовариства, ще
на етапі, який передує вступу. Крім того, ті угорські правові акти,
які б суперечили будь�яким положенням Співтовариства після
вступу мають бути анульовані або змінені. До цього слід додати,
що програма адаптації законодавства передбачала виконання
завдань, пов’язаних з міжнародними угодами, які є складовою
частиною права Співтовариств, та згідно із принципом доціль�
ності прийняття національних регулювань, які узгоджуються з
необов’язковими нормами права Співтовариства (передбачени�
ми в рекомендаціях чи висновках). В цій програмі також зазна�
чається і те, що Угорщина має намір звернутися з проханням про
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надання перехідних періодів, відповідно до стратегії перегово�
рів, щодо гармонізації будь�якої сфери законодавства Співтова�
риства.

У цей період загальний контроль за процесом гармоніза�
ції здійснював Уряд Угорської Республіки, а оперативне керів�
ництво було покладено на Міністерство юстиції та МЗС.
Парламент вносив корективи до своєї роботи з тим, щоб пер�
шочергово приймалися ті закони, які були пов’язані з процесом
інтеграції.

Робота з гармонізації законодавства схематично була
організована таким чином, що всі 31 теми поділили між мініс�
терствами та відомствами. Фахівці цих органів вивчили законо�
давство ЄС у своїх галузях і на засіданнях фахових робочих
груп визначили, що треба гармонізувати і скільки це потребує
коштів. У ході роботи відбувалися і перегрупування відповідно
до актуальних потреб та наявності фінансів. У разі необхідності –
від Європейського Союзу просили перехідний період або від�
строчку через брак фінансів, матеріальних або людських ре�
сурсів.

Слід зазначити, що документи Європейської Комісії на
сьогоднішній день підтверджують, що в угорському законодав�
стві по суті немає жодної правової галузі, в якій не було б вчине�
но суттєвих кроків в напрямку наближення до законодавства
Євросоюзу. Проте мають місце випадки, в яких було проведено
лише часткову гармонізацію. Але, це радше виняток, ніж правило.

Крім цього програма гармонізації законодавства перед�
бачала також і кроки, згідно з якими мав бути ухвалений поря�
док повного узгодження вже прийнятих внутрішніх правових
регулювань, що були лише частково гармонізовані в їх ниніш�
ньому стані. Згадана вище Постанова Уряду щодо нової програ�
ми гармонізації законодавства передбачала, що кожний новий
законопроект повинен супроводжуватися детальною та сут�
тєвою інформацією про те, наскільки нове регулювання відпо�
відає вимогам правових норм Європейського Союзу і чи вона
сумісна із законодавством ЄС. Мають бути представленні обґрун�
тування будь�якого відхилення від законодавства Євросоюзу
або від програми гармонізації. Ці вимоги також мали засто�
сування і стосовно до міністерських наказів. Для забезпечення
більшої ефективності роботи з гармонізації законодавства бу�
ло передбачено, щоб всі міністерства дали достатньо часу
Міністерству юстиції для підготовки ним висновку про узго�
дженість проектів нормативно�правових актів із законодав�
ством Євросоюзу, а також для Державного Секретаріату з
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питань європейської інтеграції Міністерства закордонних
справ Угорщини, який повинен був висловити свою думку з
огляду на процес вступу в цілому.

У 1998 році після проведення парламентських виборів, від�
булись зміни в системі державного управління. Було реорганізо�
вано систему виконавчої влади, в зв’язку з чим відбулись зміни у
функціональному розподілі повноважень та функцій між окре�
мими органами виконавчої влади. Згідно з новими положення�
ми про міністерства, Міністр юстиції здійснює координацію
підготовки угорської правової системи з метою вступу до Євро�
пейського Союзу. В межах своїх повноважень Міністр юстиції
виконує програму гармонізації законодавства, здійснює моніто�
ринг та сприяє реалізації програми гармонізації, забезпечує
теоретичну і методичну уніфікованість процесу адаптації зако�
нодавства, залучаючи до цієї роботи відповідних міністрів.
Міністр здійснює експертизу проектів правових актів на їх від�
повідність законодавству Євросоюзу. Він представляє свої ви�
сновки Уряду, а в разі необхідності у випадку законопроектів, –
також відповідному парламентському комітету, який відповідає
за предмет регулювання. Міністр юстиції також несе відпо�
відальність за переклад законодавства Співтовариств на угорсь�
ку мову.

Слід зазначити, що на початку процесу гармонізації угор�
ського законодавства спостерігалася тенденція, коли міністер�
ства і відомства, прикриваючи свою некомпетентність та
бездіяльність, посилалися на брак коштів. Однак під час черго�
вих засідань Міжвідомчої робочої групи при Уряді УР така
«аргументація» не витримувала перевірки.

В цілому, як показує угорський досвід переговорів з ЄС, Брю�
ссель меншу увагу приділяє тим заходам, які не заважають розвитку
внутрішнього ринку (наприклад, якість води), тоді як чинить акти�
вний тиск у питаннях фінансів, банківської справи і т.ін.

Îðãàíè äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ –
êîîðäèíàòîðè ïðîöåñó ºâðîïåéñüêî¿
³íòåãðàö³¿ â Óãîðùèí³

Угорські влади значно прискорили змістовну підготовку
до процесу приєднання до Європейського Союзу щойно після
мадридського самміту в грудні 1995 року. В лютому 1996 року
уряд прем’єр�міністра Дюли Горна створив так званий Інтег.
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раційний Кабінет12
(Урядовий комітет з питань інтеграції),

до складу якого увійшли прем’єр�міністр та міністри закордон�
них справ, внутрішніх справ, юстиції, фінансів, сільського гос�
подарства, а також промисловості, торгівлі та туризму.

Майже одночасно в якості експертного забезпечення ро�
боти Інтеграційного Кабінету було створено Стратегічну гру.
пу з питань інтеграції із числа незалежних експертів,
яку очолив відомий економіст, директор Інституту світової еко�
номіки Угорської Академії Наук, професор Андраш Інотаї. Ця
група була поділена на 19 підгруп, що займаються наступними
напрямками: торгівельна політика, гармонізація законодавст�
ва, сільськогосподарська політика, промисловість, енергетика
та конкуренція, технологія та технічний розвиток, освіта та на�
ука, сфера підприємництва, регіональна політика, фінансовий
сектор та центральний бюджет, зайнятість, соціальна політика
та охорона здоров’я, інфраструктура та послуги, охорона до�
вкілля, координація економічної політики, зовнішня політика
та питання меншин, політика безпеки, правосуддя та внутрішні
справи включно із завданнями, поставленими Шенгенським
договором, Міжурядова конференція та інституційні питання,
культура, ЗМІ та інформаційна система.

Розподіл групи на конкретні підгрупи визначає і характер
її діяльності. Як визначено вже назвою групи, на неї покладено
завдання підготувати «стратегічні матеріали», які стосуються
процесу вступу до ЄС. Вона мала існувати до моменту початку
переговорів з Євросоюзом, але відносно швидко повноваження
групи були продовжені та виділено відповідні кошти з централь�
ного бюджету для того, щоб ця група працювала до моменту
приєднання Угорщини до Європеського Союзу. Свої досліджен�
ня та матеріали група публікує у формі робочих документів у
власному двомісячнику «Європейське дзеркало». На групу, на�
приклад, було покладено завдання підготувати матеріали для
опрацювання урядових документів: «Угорської інтеграційної
стратегії» та «Стратегії переговорів з ЄС».

У квітні 1996 року було створено чергову важливу ланку
угорської інституційної системи, а саме Державний секретаріат з
питань інтеграції

13
, який розпочав свою діяльність у травні цього

ж року. Його було створено в структурі Міністерства закордонних
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На початку свого функціонування урядовий комітет збирався кожних шість
тижнів, потім кількість засідань була поставлена у залежність від процесу гар�
монізації.

13
Пізніше перейменований у Державний Секретаріат у справах інтеграції та зо�
внішніх економічних відносин (ДСІЗЕВ).



справ на базі двох департаментів з питань інтеграції, які раніше
діяли в МЗС та Міністерстві промисловості і торгівлі. Таким чи�
ном, вперше було інтегровано виконавчий апарат, який проводив
підготовку до вступу Угорщини до ЄС. Саме цей Державний сек�
ретаріат був зобов’язаний підготувати відповіді на анкету Євро�
пейської комісії (avis). В результаті роботи над нею було створено
внутрішню структуру секретаріату, який розподілили на 27 робо�
чих груп. Секретаріат відповідає за питання координації адаптації
законодавства та ведення переговорів про приєднання. Разом з
відповідними міністерствами на Секретаріат було покладено за�
вдання підготовки переговорних позицій, внесення змін до них,
які в остаточному варіанті затверджує Кабінет Міністрів. До складу
Секретаріату входить 10 департаментів та підрозділ, відповідаль�
ний за реалізацію програми PHARE (схема 3).

Департамент європейської інтеграції протягом періоду
приєднання до Європейського Союзу відповідав за щоденну ко�
ординацію питань інтеграції в рамках Міністерства закордон�
них справ та уряду. Департамент обслуговує та відігає роль
Секретаріату Інтеграційного Кабінету та Секретаріату Міжвідо�
мчого Комітету з питань європейської інтеграції, який включає
представників різних зацікавлених груп. Окрім того, Департа�
мент підтримує тісні відносини з мережею координаторів у
міністерствах та проводить їх регулярні зустрічі з метою обго�
ворення питань співпраці Угорщини з Європейським Союзом.

Департамент технічної допомоги ЄС та фінансів є функ�
ціональним підрозділом, безпосередньо відповідальним перед
заступником керівника Державного Секретаріату. Згідно із роз�
поділом функціональних обов’язків, даний Департамент про�
водить таку роботу:

• організовує зустрічі Ради асоціації, Комітету асоціації,
а також відповідних підкомітетів (дане завдання вико�
нувалось Департаментом аж до моменту підписання
Акту про приєднання);

• технічно готує матеріали та документи для керівницт�
ва міністерства, відповідних парламентських коміте�
тів, Європейського Союзу та його інституцій, а також
для посольств країн�членів в Будапешті;

• представляє Державний Секретаріат на засіданнях па�
рламентського Комітету з питань європейської інтег�
рації, та готує аналітичні документи для Міжвідомчого
Комітету з питань європейської інтеграції;

• здійснює координацію відповідних рішень, що при�
ймаються лінійними міністерствами на тему європей�
ської інтеграції;
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• забезпечує належне виконання завдань міністерства в
межах національної програми адаптації acquis;

• співпрацює на постійній основі з органами, відповіда�
льними за реалізацію програми PHARE та інші перед�
вступні програми з метою забезпечення належного
виконання всіх вимог щодо набуття членства.

На Департамент комунікацій з ЄС покладено функції в
сфері комунікації та навчання стосовно вступу Угорщини до
Європейського Союзу. Його ключовим завданням є здійснення
завдань, спрямованих на реалізацію Комунікативної стратегії
та плану дій для підготовки угорського суспільства до процесу
вступу. Ці завдання були визначені Міністерству закордонних
справ на основі відповідного рішення уряду. Основними
сферами діяльності Департаменту є: дослідження громадської
думки, професійна підготовка ЗМІ з питань інтеграції, інформа�
ційні послуги та ін. Департамент підтримує функціонування га�
рячої лінії «EUvonal» (EUline) за допомогою веб�сторінки, для
надання практичних відповідей на запитання громадян, пов’я�
заних з ЄС, надає підтримку регіональним інформаційним
інституціям. Він також виконує зовнішню комунікаційну стра�
тегію, націлену на просування вступу Угорщини в країнах�чле�
нах Європейського Союзу. Ця діяльність здійснювалась шляхом
реалізації проектів, ініційованих угорськими посольствами за
кордоном або відповідними структурними підрозділами МЗС.
Департамент співпрацює з інституціями ЄС та країнами�члена�
ми при реалізації Комунікативної Стратегії Європейської Ко�
місії (Communication Strategy for Enlargement)

14
, передбачену

на 2000–2006 роки.
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Основним завданням комунікативної стратегії було забезпечення населення
країн�членів ЄС інформацією про цілі, завдання і наслідки вступу до Союзу
нових країн, а також сприяння усвідомленню політичними лідерами й грома�
дянами держав Центральної та Східної Європи прямого зв’язку демократич�
них суспільних перетворень з перспективою вступу останніх до ЄС.
Прийняття комунікативної стратегії відобразило необхідність вирішення
суттєво нових проблем, що їх спричинили не лише спеціальні питання збли�
ження правового поля держав ЦСЄ з нормами та правилами ЄС, а передусім –
оновлені підходи до процесу розширення Євросоюзу по обидва боки кордо�
нів. Зусилля Єврокомісії з адаптації країнами�кандидатами acquis та їх спроби
прискорити переговорний процес за допомогою нових, більш потужних
фінансових інструментів не призвели автоматично до беззастережної під�
тримки ідеї розширення громадянами у цих країнах і не компенсували відсут�
ність політичного рішення на найвищому наднаціональному рівні щодо
точної дати вступу до ЄС держав ЦСЄ. Strategy paper. Regular Reports from the
Commission on Progress towards Accession by each of the Candidate Countries. –
Brussels: The Commission of the European Communities, 2002. – p. 2�5



Після створення цієї системи було запроваджено практи�
ку, згідно з якою керівники Державного секретаріату та Страте�
гічної групи з питань інтеграції постійно запрошувалися на
засідання Інтеграційного Кабінету. В ході підготовки до почат�
ку переговорів з Євросоюзом, а також під час підготовки від�
повідей на запитання Анкети (avis) стало зрозумілим те, що
необхідно створити систему координації між різними відом�
ствами та інституціями. Виходячи з цього, влітку 1996 року було
створено Міжвідомчий Комітет з питань європейської
інтеграції, який очолив керівник Державного секретаріату з
питань інтеграції, а до складу цього комітету ввійшли заступни�
ки державних секретарів з усіх відомств та центральних уста�
нов, які відповідали виключно за процес приєднання до ЄС
(тоді ж було створено такі посади). Головою Міжвідомчого Ко�
мітету є Державний секретар з питань інтеграції в МЗС.
Залежно від питань, які виносилися на обговорення, на засідан�
ня Міжвідомчого Комітету запрошуються представники про�
фесійних спілок, роботодавців, центральних установ і т.ін.
Діяльність Комітету забезпечує 27 робочих груп, тих самих, які
функціонують в структурі Державного секретаріату з питань ін�
теграції (див. схему 4).

За переговори про членство відповідає Переговорна Гру�
па, керівництво якою здійснює Міністр закордонних справ. До
її складу входять, з поміж іншого, Державний секретар з питань
європейської інтеграції МЗС та Постійний представник Угор�
щини в Брюсселі, який одночасно виконує функцію Головного
Уповноваженого. Переговорна група відповідає за процес здій�
снення аналізу та оцінки стратегічних і технічних питань з
європейської інтеграції. Керівник групи несе повну відповіда�
льність за процес ведення переговорів та набуття Угорщиною
членства в ЄС. Функції Секретаріату Переговорної групи вико�
нує Департамент європейської координації в МЗС, а її секрета�
рем є керівник Департаменту.

Виходячи із дублювання повноважень, а також під впли�
вом нових вимог, які з’явились протягом виконання координа�
ційних завдань, на початку січня 1998 року було створено
Департамент європейської координації як структурну одини�
цю МЗС, що фактично представляє собою інформаційну базу
даних для Державного секретаріату та Міжвідомчого комітету з
питань європейської інтеграції. Власне в цьому департаменті
зосереджена база даних, які стосуються вступу Угорщини до
ЄС, на нього покладено завдання координації роботи усіх
відомств та інституцій Угорщини, залучених до процесу інтег�

2.3. Óãîðùèíà – ìåõàí³çìè êîîðäèíàö³¿ ºâðîïåéñüêî¿ ïîë³òèêè 297



²ãîð Ðîäþê, Íàòàë³ÿ Ãíèäþê298

С
х

е
м

а
4

.О
р

га
н

із
а

ц
ій

н
а

ст
р

у
к

ту
р

а
к

о
о

р
д

и
н

а
ц

ії
єв

р
о

п
е

й
сь

к
о

ї
п

о
л

іт
и

к
и



рації. Одночасно завданням департаменту є підтримання по�
стійного зв’язку з Європейською Комісією та іншими органами
Співтовариств, а також з окремими державами�членами Євро�
союзу.

Можна сказати, що угорська інституційна система в про�
цесі наближення до членства в ЄС формувалася «на марші». Ни�
нішню форму він отримав щойно на початку 1998 року. Це
невипадково відбулося на порозі переговорів про приєднання,
за які, згідно з рішенням уряду, відповідають міністр закордон�
них справ та Головний Уповноважений з питань переговорів, а
саме керівник Державного секретаріату у справах європейської
інтеграції.

В решті міністерств обов’язок підготовки переговорів та
їх проведення було покладено на координаційні робочі групи,
які відповідають за окремі напрями переговорного процесу. На
цьому рівні в МЗС Угорщини було створено посади координа�
торів з відповідних питань в центральному апараті та в Постій�
ному представництві Угорщини при Європейському Союзі.
Керівники робочих груп призначаються Керівником Держав�
ного Секретаріату у справах інтеграції у співпраці з відповідним
міністром. Керівник робочої групи разом із координатором з
Державного Секретаріату та іншими членами робочої групи
відповідають (перелік робочих груп подано в табл. 4), з поміж
іншого, за питання:

• міжвідомчу підготовку скринінгових зустрічей (на екс�
пертному рівні);

• підготовку переговорних мандатів та їх представлення
уряду спільно з так званими горизонтальними мініс�
терствами (Державний Секретаріат/МЗС, Міністерст�
во фінансів та Міністерство юстицій);

• упорядкування звітів про процес скринінгу для внут�
рішнього використання;

• підготовку першого проекту переговорних позицій.
Крім цього координацію оперативної діяльності в пере�

говорному процесі здійснює Місія Угорської Республіки при ЄС
в Брюсселі, в якій працюють представники всіх робочих груп з
питань підготовки та проведення переговорів. Постійно діюча
Переговорна група для ведення переговорів займається тим,
що дає оцінку та розвиває стратегічні напрямки переговорів.
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Таблиця 4

Робочі групи з питань підготовки та проведення
переговорів за переговорними розділами

Розділ Відповідальне
міністерство (відомство)

• Вільне переміщення товарів
Міністерство економіки та
транспорту

• Вільне переміщення людей
Міністерство охорони здоров'я, у
справах соціального захисту та сім'ї

Міністерство зайнятості та праці

• Свобода надання послуг
Міністерство закордонних справ

Міністерство фінансів

• Вільне переміщення капіталу Міністерство фінансів

• Право товариств
Міністерство юстиції

Міністерство фінансів

• Політика конкуренції

Міністерство юстиції

Міністерство фінансів

Офіс з питань конкуренції УР

• Сільське господарство
Міністерство сільського госпо�
дарства та регіонального розвитку

• Риболовство
Міністерство сільського
господарства та регіонального
розвитку

• Транспортна політика
Міністерство економіки та
транспорту

• Податкове законодавство Міністерство фінансів

• Економічний та Валютний союз
Міністерство фінансів

Національний банк Угорщини

• Статистика
Центральне статистичне управління

Угорщини

• Соціальна політика та зайнятість

Міністерство зайнятості та праці

Міністерство охорони здоров'я, у

справах соціального захисту та сім'ї

• Енергетика Міністерство економіки та транспорту

• Промислова політика
Міністерство економіки та

транспорту

• Мале та середнє підприємництво
Міністерство економіки та

транспорту

• Наука та дослідження Міністерство освіти

• Освіта, навчання та молодь Міністерство освіти
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Продовження табл. 4

Розділ Відповідальне
міністерство (відомство)

• Телекомунікація та інформаційні

технології

Міністерство інформації та

комунікації

• Культура та аудіовізуальна політика
Міністерство культурної спадщини

Міністерство юстиції

• Регіональна політика та координа!

ція структурних інструментів

Офіс Прем'єр!міністра

Міністерство фінансів

• Довкілля
Міністерство охорони довкілля та

водних ресурсів

• Захист прав споживачів та охорона

здоров'я

Міністерство економіки та транспорту

Міністерство охорони здоров'я, у

справах соціального захисту та сім'ї

Міністерство юстиції

• Правосуддя та внутрішні справи

Міністерство внутрішніх справ

Міністерство юстиції

Міністерство закордонних справ

• Митний союз
Міністерство фінансів

Міністерство закордонних справ

• Зовнішні відносини Міністерство закордонних справ

• Спільна зовнішня політика та

політика безпеки

Міністерство закордонних справ

Міністерство оборони

• Фінансовий контроль Міністерство фінансів

• Фінанси та бюджет Міністерство фінансів

• Організації
Міністерство закордонних справ

Міністерство юстиції

• Інше

Підсумовуючи викладене, слід наголосити, що основни!
ми акторами в процесі ведення переговорів з Європейським
Союзом, є наступні органи:

• міністерство, до сфери повноважень якого віднесено
переговорний розділ;

• так звані горизонтальні міністерства (Міністерство
закордонних справ, Міністерство фінансів та Мініс!
терство юстицій) беруть участь в роботі усіх робочих
груп;

• переговорна група: її завданням є здійснення оцінки та
опрацювання стратегічних питань на переговори;
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• робочі групи, які складаються з представників мініс!
терств та центральних органів, відповідальних за да!
ний переговорний розділ;

• координатор в Державному Секретаріаті у справах ін!
теграції в МЗС, відповідальний за переговорний розділ
в межах МЗС;

• координатор в Постійному представництві Угорщини
при Європейському Союзі;

• Департамент європейської координації в Державному
Секретаріаті.

Розміщення координаційної функції в сфері європейсь!
кої політики в Міністерстві закордонних справ Угорщини під!
тверджує той факт, що уряд розглядає інтеграційні питання
швидше ніж секторні, внутрішні завдання, завдання міжвідом!
чої координації. Однак існування таких двох органів як Інтегра!
ційний Кабінет та Міжвідомчий Комітет з питань європейської
інтеграції забезпечує можливість для належного міжвідомчого
узгодження. На додаток, створення Стратегічної групи з питань
інтеграції та посади Міністра без портфеля, відповідального за
координацію технічної допомоги, і Уповноваженого з питань
модернізації публічної адміністрації виводить питання євро!
пейської політики із категорії виключно зовнішньої політики.

Ïåðåäâñòóïíà òåõí³÷íà äîïîìîãà

Такий досить швидкий розвиток подій зовсім не означає
того, що процес набуття членства в Європейському Союзі був
простим та безконфліктним. Вступ до Європейського Союзу
великим викликом для угорської сторони. Розрахунки, прове!
дені до моменту початку переговорів, свідчили про те, що «до�
ходи на одного жителя в Угорщині становлять близько 37�38%
середніх доходів в ЄС. Якщо взяти до уваги, що середній показ�
ник росту ВВП в країнах�членах Європейського Союзу вино�
сить 2% щорічно, а в Угорщині 5% (максимальний рівень
зростання, на який можна розраховувати), то в 2010 році се�
редній дохід на душу населення в Угорщині і так заледве сягне
поділки 60% рівня доходів в ЄС»15.

Принциповою проблемою, на яку звертають увагу майже
всі угорські експерти, є те, що Угорщина отримує надто низьку
допомогу від країн ЄС, а саме вона немає достатньо коштів на
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трансформацію та модернізацію країни. Як було сказано про!
фесором Андрашом Інотаї в одній з робіт: «Згідно з даними
1994 року, кошти з програми PHARE в розрахунку на одного ме�
шканця Угорщини становили 16 німецьких марок, в той же
час держави�члени ЄС, які використовували його фонди, отри�
мували кошти в розмірі: Ірландія – 1303 DM, Греція – 843 DM,
Португалія – 510 DM»16

.
Для країн асоціації Центральної та Східної Європи засну!

вали програму PHARE. Угорщина була однією з перших країн,
які були охоплені програмою Співтовариств PHARE, реалізація
якої була започаткована в 1990 році. З цього часу участь у цій
програмі забезпечила Угорщині понад 1 млрд євро безоплатної
фінансової допомоги. До 1997 року програма була спрямована
на підтримку соціальних та економічних реформ в Угорщині.
Пріоритетними сферами були: процес приватизації та структу!
рні перетворення в країні, розвиток малого та середнього під!
приємництва і сільське господарство. Розвиток людських
ресурсів, особливо вища освіта, підтримувались, але в основно!
му за допомогою програми TEMPUS.

Після проведення владами співтовариств в 1997 році рефо!
рми програми PHARE та ухвалення стратегії так званої Нової
Орієнтації, в жовтні 1997 року в Угорщині в рамках офісу Пре!
м’єр!міністра було створено посаду спеціального Уповноважено!
го з питань використання коштів цієї програми. Реалізація
проектів в рамках «Нової Орієнтації» розпочалася в 1998 році. На
ці цілі Угорщині було надано 107 млн екю, з яких на інституцій!
ний розвиток та інвестиції для адаптації acquis припадало 44%, ре!
гіональний розвиток (14%), програми транскордонної співпраці
(12%), а фінансова підтримка для участі в програмах Співтоварис!
тва – 10%. Програми інституційного розвитку (twinning) під!
тримувались експертами з країн!членів ЄС, протягом програми
PHARE 1997!2000 років було започатковано 30 проектів твінінгу
за участю семи країн!членів, що складало 25% від всіх інституцій!
них проектів, започаткованих для всіх PHARE країн.

Програми регіонального розвитку є важливим елемен!
том підготовки Угорщини до вступу, оскільки за їх допомогою
центральні, регіональні та місцеві органи влади готуються при!
ймати участь в регіональній політиці Співтовариств та викори!
стовувати кошти структурних фондів. Частка подібних
програм зростала в межах програм PHARE, поступово залучаю!
чи до неї всі сім регіонів Угорщини.

2.3. Óãîðùèíà – ìåõàí³çìè êîîðäèíàö³¿ ºâðîïåéñüêî¿ ïîë³òèêè 303

16
А. Інотаї «На шляху. Угорщина та ЄС», Будапешт 1997 р.



Починаючи із 1998 року, в уряді було створено посаду
міністра без портфеля, відповідального за реалізацію програми
PHARE. Окрім того, на міністра без портфеля було покладено
функції Національного координатора та голови Національно!
го Комітету з питань координації технічної допомоги. До скла!
ду Національного комітету входять представники міністерства
закордонних справ та міністерства юстицій.

Крім PHARE, Європейський Союз в 2000 році надає допо!
могу за посередництвом Інструменту структурної політики
(ISPA) для країн кандидатів. Ця програма допомагає країнам!ка!
ндидатам підготуватись до використання структурних фондів
Євросоюзу, спрямованих на розвиток інфраструктури та захисту
довкілля. Крім того, розпочалася реалізація програми розвитку
сільського господарства (SAPARD), спрямована на ефективне
забезпечення та створення життєздатної сільськогосподарсь!
кої та сільської стратегії розвитку.

Міністра без портфеля (відповідального за програму
PHARE) було визначено Національним координатором ISPA та
головною Комітету ISPA. Комітет ISPA відповідає за здійснення
координації стратегічного планування, програмування та ме!
неджмент проекту. До складу Комітету входять представники
міністерства економіки, фінансів, транспорту і водних ресурсів
та навколишнього середовища. Розробку пропозицій проектів
та їх реалізацію покладено відповідно на міністерство транспо!
рту і водних ресурсів та міністерство навколишнього середови!
ща. За період дії цих двох програм, а саме з 2000 до 2006 року,
Угорщина щорічно отримує та отримуватиме 140 млн євро. За
період дії цих двох програм, а саме з 2000 до 2006 року, Угорщи!
на щорічно отримує та отримуватиме 140 млн євро. За період
дії цих двох програм, а саме з 2000 до 2006 року, Угорщина що!
річно отримує та отримуватиме 140 млн євро. За період дії цих
двох програм, а саме з 2000 до 2006 року, Угорщина щорічно
отримує та отримуватиме 140 млн євро.

Ðåôîðìà ñèñòåìè ïóáë³÷íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
â Óãîðùèí³

Зміни, що відбувались в системі публічної адміністрації,
значної мірою були зумовлені процесом інтеграції Угорщини
до Європейського Союзу. Після встановлення демократичної
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інституційної системи основними пріоритетами було визначе!
но покращення ефективності, результативності та економіч!
ності функціонування адміністративної системи та побудова
моделі держави як надавача послуг. Реформа публічних фінансів
відбувалась паралельно із модернізацією публічної адміністра!
ції, а одночасно здійснювались зусилля, направлені на вико!
нання завдань, пов’язаних із набуттям членства в ЄС.

Реформи системи публічної адміністрації відбувалися,
починаючи з 1990 року. Їх основною метою було створення
відкритої та ефективної адміністрації, здатної надавати якісні
послуги на центральному та місцевому рівнях; побудова профе!
сійної, стабільної та безсторонньої державної служби та адмініс!
тративних процедур, які чітко виконуються, відповідно до
принципів верховенства права. Окрім того, реформаторські дії
були спрямовані на покращення стандартів підготовки страте!
гічних урядових рішень, їх ефективної координації, виконання
та моніторингу.

Пріоритетами чотирьохрічної програми уряду, сформо!
ваного після парламентських виборів 1998 року, були: роз!
виток держави соціального достатку, забезпечення безпеки
громадян в усіх ферах суспільного життя та сприяння еконо!
мічному зростанню. Обмеження ролі та функцій держави було
тісно пов’язано із перевизначенням діяльності, відповідальнос!
ті та реорганізації установ, які фінансувались з коштів держав!
ного бюджету, та передачі певних завдань, які виконувались
раніше органами державної влади, до недержавних організацій
та приватного сектору.

Європейська інтеграція або більш загально, наближення
до спільноти демократичних розвинених країн, прискорювала
темпи процесу модернізації в Угорщині. Завдання приєднання
до ЄС відігравало важливе значення в цьому процесі, протягом
якого публічна адміністрація була вимушена виконувати такі
завдання:

• створення сприятливого середовища для реструкту!
ризації та розвитку економіки;

• правове наближення: послідовне приведення націона!
льного законодавства у відповідність із правовою сис!
темою Співтовариств ;

• адаптація та запровадження механізмів діяльності
Співтовариств (acquis communautaire) шляхом ство!
рення та функціонування відповідної інституційної
системи.
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З метою забезпечення належної взаємодії між централь!
ними та місцевими органами влади в процесі опрацювання та
реалізації реформ публічної адміністрації, уряд в серпні
1994 року призначив Уповноваженого (Комісара

17
) з питань

модернізації публічної адміністрації. Він виступає в ролі радни!
ка Прем’єр!міністра з питань реформи публічної адміністрації,
включно із державною службою та бюджетною реформою. В
рамках Офісу Прем’єр!міністра було створено спеціальний
підрозділ, відповідальний за підготовку стратегії модернізації. В
травні 1996 року уряд схвалив політичну концепцію програми
своєї модернізації «Угорщина в новій Європі

18
», основною ме!

тою якої було приготувати державу до вступу до Європейського
Союзу. Комісар підготував проект стратегії реформування пуб!
лічної адміністрації, яку представив уряду в вересні 1996. Уряд
своїм рішенням

19
схвалив комплексну програму реформування

публічної адміністрації в жовтні 1996 року, а на початку
1997 року – план дій на 1997–1998 роки

20
.

В серпні 1998 року було створено посаду Державного сек!
ретаря з питань адміністративної та регіональної політики. Він
розробив урядову програму розвитку системи публічної ад!
міністрації на 1999–2000 роки. Програма визначила основні
напрями розвитку центральних, регіональних та місцевих ор!
ганів влади, створення ефективної публічної адміністрації та
професійної державної служби. Основні положення програми
були схвалені рішенням уряду в травні 1999 року.

В рамках реформ публічної адміністрації, які розпоча!
лись із зміною уряду в 1998 році, було консолідовано нову струк!
туру міністерств та завершено реорганізацію Офісу Прем’єр!
міністра. Було переглянуто правовий статус центральних
агентств, які функціонують в структурі міністерств

21
. В резуль!

таті було посилено функції стратегічного планування та розро!
бки політики в міністерствах і в повній мірі реалізовано
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Посада Державного секретаря в Офісі прем’єр!міністра.

18
Hungary in the new Europe, Political Concept of the Government’s Modernisation
Programme, May 1996.

19
Постанова Уряду Угорщини №1100/1996 «Про програму реформування пуб!
лічної адміністрації».

20
Рішення Уряду Угорщини №2039/1997 «Про реалізацію програми реформу!
вання публічної адміністрації в 1997–1998 роках».

21
Government Decision №2396/1997 On the revision of the status of non!minis!
terial central government bodies.



принцип децентралізації в межах центральних органів вико!
навчої влади

22
.

Особливістю угорської системи публічної служби
23

є те,
що не існує єдиного закону, який регулює правовий статус її
працівників; різні сфери публічної служби регулюються ок!
ремими нормативними актами. Першим кроком у створенні
сучасної та уніфікованої державної служби було схвалення пар!
ламентом в 1992 році Закону «Про статус державних службов!
ців»

24
. Його положення запровадили просування по службі, що

базується на системі заслуг, та відкрило можливість для удоско!
налення і підвищення ефективності системи державної служби.
Цей закон також створив підгрунтя для створення державної
служби, незалежної від змін в політичному складі уряду, служби,
яка залишається стабільною та лояльною до уряду, який здійс!
нює керівництво країною, що повіністю забезпечує виконання
європейських стандартів. Ключовим принципом нового регу!
лювання є те, що державна служба повинна бути висококва!
ліфікованою та політично нейтральною. Парламент схвалив
зміни до згаданого закону в 1997 році

25
, продовжуючи розме!

жування політичної та адміністративної сфер в публічній
адміністрації. В 1997 році також було прийнято Закон «Про
правовий статус членів уряду та державних секретарів»

26
.
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22
В Угорщині існує багаторічна практика підпорядкування агентств міністерст!
вам з метою забезпечення політичної підзвітності (система Державних ко!
мітетів, наприклад, не існує з 1956). В певних випадках агентство може бути
безпосередньо підпорядковане Кабінету Міністрів або Парламенту, однак на!
віть в такому разі нагляд за їх діяльністю здійснюється з боку одного з мініст!
рів. Згідно із угорським законодавством, Парламент має повноваження
створювати міністерства. В існуючій політичній системі головним завданням
міністра є забезпечення стратегічних напрямів та визначення секторної по!
літики відповідно до політичних напрямків, визначених урядом. Міністр без!
посередньо відповідає перед Кабінетом Міністрів (та парламентом) за
діяльність міністерства. В той час як структура міністерства визначається За!
коном «Про структуру міністерства», агентства створюються урядом. Це дає
можливість Кабінету Міністрів створювати агентства в гнучкий спосіб та ди!
намічно реагувати на зміни, що відбуваються, це особливо обумовлено склад!
нощами вступу до ЄС.

23
До публічної служби відносяться вчителі, лікарі, та інші категорії бюджетних
працівників, правовий статус яких регулюється окремим законом.

24
Act № ХХІІІ of 19992.

25
Act № CI of 1997 modifying legal status of civil servants.

26
Act № LXXIX of 1997 On the legal status of Members of the Government and
Secretaries of State.



Êîìóí³êàòèâíà ñòðàòåã³ÿ óðÿäó Óãîðùèíè

Ніхто з політиків та фахівців з питань європейської інтег!
рації не сумнівався в тому, що однієї з проблем та труднощів в
процесі ведення переговорів буде переконання угорського сус!
пільства стати членом в Європейському Союзі. Міністерство
закордонних справ із залученням зовнішніх експертів (науков!
ців, спеціалістів з паблік рілейшен) опрацювало «Комунікацій!
ну стратегію уряду щодо підготовки приєднання Угорщини до
ЄС». Ще на початку квітня 1995 року Міжвідомча Комісія з пи!
тань європейської інтеграції схвалила цю урядову стратегію,
завданням якої була підготовка громадської думки та інформу!
вання громадян про процес приєднання. Угорщина була пер!
шої країною серед країн асоціації з Співтовариством, яка
ініціювала процес систематичної підготовки свого населення
до вступу до Європейського Союзу. Коли були сформовані
основні принципи комунікаційної стратегії, не було досить
достовірної інформації про те, як довго буде відбуватись про!
цес переговорів та власне самого приєднання, а тому в докуме!
нті було запропоновано три етапи для успішної реалізації
стратегії.

Перший етап, реалізація якого розпочалась в січні 1996
року, мав за мету розповсюдження достовірної та добре збалан!
сованої інформації з метою підвищення рівня поінформованості
та розуміння старань Угорщини, її підготовку до приєднання та
закладення основи для відкритих публічних обговорень щодо
наслідків вступу. Ефективність першого етапу стратегії перед!
бачалось вимірювати за допомогою опитувань громадської
думки. Другий етап, побудований на фундаменті та комуніка!
ційній мережі, створених під час попереднього етапу, був
спрямований на розповсюдження персоніфікованої, спеціа!
лізованої інформації серед осіб, які вже набули базову інформа!
цію про Європейський Союз. Завданням цього етапу було
формування ставлення окремих соціальних груп до перспек!
тиви вступу, що був передбачений до кінця 2000 року. Завдан!
ням третього, останнього етапу стратегії, який передував
референдуму, було забезпечення підтримки громадськості
умов, які отримала Угорщина в рамках переговорного процесу.

Питання координації та реалізації стратегії було покла!
дено на МЗС. В структурі міністерства було створено підрозділ
координації Комунікаційної стратегії як частини Державного
секретаріату у справах інтеграції. Це одночасно забезпечило
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належний зв’язок з іншими координаційними органами – з Між!
відомчим Комітетом через його керівника (міністра закордонних
справ) та Секретаріатом Міжвідомчого Комітету (розміщеного
в структурі Державного секретаріату). Такий механізм гаранту!
вав, що державні службовці, відповідальні за щоденне управлін!
ня питаннями європейської інтеграції, були залучені до цього
процесу, мали можливість здійснення коригувань протягом
процесу реалізації стратегії. Рішення щодо ключових елементів
та заходи в рамках комунікаційної стратегії здійснював Робо!
чий комітет, очолюваний політичним Державним секретарем в
МЗС. До складу Робочого комітету входили представники Дер!
жавного секретаріату, парламентського Комітету з питань єв!
ропейської інтеграції, та департаменту зв’язків з громадськістю
в офісі Прем’єр!міністра. Для фінансування комунікативної
стратегії було залучено кошти державного бюджету та програ!
ми PHARE. До кінця 2000 року на реалізацію стратегії було вико!
ристано близько 1,1 млрд. форинтів з державного бюджету
Угорщини та приблизно таку саму кількість коштів з фондів
PHARE
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З метою визначення основних напрямів комунікативної
стратегії, цільових груп та детального плану реалізації в
1996 році було проведено дослідження, яке охопило репрезен!
тативну вибірку із 3000 осіб старшого віку, 1400 – молодь, 1000
– жителі сільських територій та 250 журналістів. Подібні до!
слідження проводились регулярно для оцінки ефективності
урядової стратегії. Хоча основним завданням комунікативної
стратегії було охоплення широких сегментів громадян, на пер!
шому етапі (на основі результатів першого дослідження) було
виділено такі ключові цільові групи: лідери, що формують гро!
мадську думку (перш за все журналісти), молодь, сільське насе!
лення та підприємці. Відповідно до вибраних цільових груп,
заходи в рамках комунікативної стратегії було поділено відпо!
відно на медіа!проекти, проекти навчання молоді, сільського
населення, підприємців і т.д. Основним принципом реалізації
комунікативної стратегії є фінансування проектів, тобто фінан!
сування не інституцій , залучених до виконання стратегії із бю!
джету комунікативної стратегії, а фінансування окремих
індивідуальних проектів.
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Все вище перераховане свідчить про те, що перед угор!
ськими політичними елітами постало одне з найбільш серйо!
зних завдань не лише в своїй діяльності, але й в історії країни,
оскільки слід відповісти на виклики, які носять цивілізаційний
характер. Угорщина в своєму прагненні стати членом Європей!
ського Союзу, що трактується як стратегічна мета, була поставле!
на перед величезним завданням модернізації державних струк!
тур майже в усіх сферах: політичній, економічні, суспільній.
Хоча в порівняні з іншими кандидатами цього регіону вона
відносно добре підготовлена, що підтвердили оцінки Європей!
ської Комісії, але це не зменшує тягаря та завдань, які перед
ними стоять.
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Януш Гонцяж

2.4. Латвія – механізми координації європейської політики

2.4. Ëàòâ³ÿ – ìåõàí³çìè êîîðäèíàö³¿
ºâðîïåéñüêî¿ ïîë³òèêè

Ñèñòåìà äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ Ëàòâ³¿

Латвія є парламентською республікою, що була вперше
утворена 18 листопада 1918 року, а Конституція (Satversme) бу!
ла ухвалена 15 лютого 1922 року. Фактично її незалежність була
ліквідована через окупацію СРСР у 1940 році і була відновлена
Декларацією про поновлення Незалежності Латвійської Респу!
бліки від 4 травня 1990 року та Декларацією від 21 серпня 2001
року, яка фактично повторно встановила незалежність. Обидва
ці документи проголошували дію положень Satversme.

Повністю Satversme була відновлена 6 липня 1993 року,
коли після перших з 1930 року демократичних виборів був
скликаний парламент (Saeima). 17 червня 1999 року Сейм у
складі 100 депутатів 53 голосами обрав президентом Вайру
Віке!Фрейберга, яка була першою жінкою, обраною у колиш!
ньому Радянському Союзі на таку посаду.

Êîíñòèòóö³éí³ çàñàäè

Конституційний Закон від 21 серпня 1991 року, ухвале!
ний парламентом Республіки Латвія внаслідок голосування
кваліфікованою більшістю, відновив дію кількох статей Кон!
ституції з 1992 року (Satversme). Як було згадано вище, дія
Satversme була повністю відновлена 5!м Сеймом у 1993 році.
Конституція (Satversme) встановлює, що всі особи є рівними
перед законом, судді є незалежними і керуються лише законом,
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а також передбачає можливість проведення референдуму. До
положень Конституції з січня 1994 року по жовтень 1998 року
тричі вносилися доповнення стосовно Конституційного суду,
парламентських виборів та прав людини. Процедури перегляду
судових рішень встановлюються положеннями Конституції,
Законом «Про судову владу

1
»; законами про цивільні процеду!

ри, кримінальні процедури та адміністративні процедури; за!
коном «Про збереження та використання документів
колишнього КДБ та розслідування фактів співробітництва», ух!
валеного 5 червня 1996 року

2
.

Закон «Про Конституційний суд»
3

був ухвалений Сеймом
5 червня 1996 року. Конституційний суд є незалежною судовою
установою, яка перевіряє відповідність законів положенням
Конституції та законодавчих регулювань в цілому правовим ак!
там, що мають вищу юридичну силу. Конституційний суд скла!
дається з семи суддів, кандидатури яких схвалюються Сеймом:
три з них призначаються Сеймом, два – Кабінетом Міністрів і
ще два – пленарним засіданням Верховного суду.

Латвія є унітарною, демократичною республікою, де вся
повнота влади належить народові. Латвія є парламентською ре!
спублікою.

i) Поділ влади

Вищим органом законодавчої влади у Латвії є однопалат!
ний Сейм (парламент), що складається зі 100 депутатів, які оби!
раються шляхом прямих, пропорційних виборів. Депутати
обираються терміном на 4 роки, партії повинні одержати не
менше 5% від загальної кількості голосів виборців, щоб одержа!
ти місця у Сеймі.

Президент республіки є головою держави. Він обирається
Сеймом шляхом таємного голосування простою більшістю го!
лосів, тобто не менше, ніж 51 голосом зі 100. Термін президент!
ських повноважень становить 4 роки за можливості бути
переобраним на другий термін.

Президент представляє державу у міжнародних відносинах,
виконує рішення парламенту щодо ратифікації міжнародних угод
та є верховним Головнокомандуючим Збройних Сил. Президент
має право законодавчої ініціативи, він підписує закони, ухвалені
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парламентом. Протягом 7 днів після ухвалення закону парламен!
том, Президент може звернутись до нього з проханням перегляну!
ти цей закон. У разі, якщо парламент не внесе у закон будь!яких
доповнень, Президент не може висувати інших зауважень.

Він має право відстрочити підписання закону строком до
2 місяців. Президент повинен призупинити підписання закону
на вимогу не менше одної третини членів парламенту. У цьому
випадку відкривається можливість для анулювання цього за!
кону шляхом проведення референдуму.

Президент має право запропонувати розпустити парла!
мент своїм указом, після якого має відбутись референдум. За по!
данням щонайменше половини членів парламенту – протягом
закритої сесії – може бути ініційовано голосування про відстав!
ку президента. Ця пропозиція може бути ухвалена не менше як
двома третинами членів парламенту. Після прийняття такого
рішення парламент невідкладно обирає нового президента.
Парламент також має повноваження переслідувати Президен!
та за кримінальні правопорушення.

Прем’єр!міністр, офіційна посада якого називається Пре!
зидент Кабінету Міністрів, є головою Латвійського Уряду. Він є
головною політичною фігурою, однак певні представницькі
функції закріплені за Президентом. Президент пропонує для
ухвалення Сеймом кандидатуру для формування уряду. Зазви!
чай Президент визначає представника від партії, яка отримала
більшість голосів у парламенті. Прем’єр!міністр і сформований
ним Уряд повинні одержати схвалення парламенту.

Кабінет Міністрів складається з Прем’єр!міністра та мініс!
трів, ним призначених. Кількість міністрів, їх повноваження та
відносини між міністерствами встановлюються законом. Ка!
бінет Міністрів розглядає усі проекти правових актів, розробле!
них міністерствами, і всі питання, що стосуються діяльності
різних міністерств, зокрема пропозиції щодо формування дер!
жавної політики, вносяться окремими членами Уряду.

У разі, якщо парламент ухвалить вотум недовіри Пре!
м’єр!міністрові, Уряд має в повному складі подати у відставку. У
випадку, якщо парламент висловлює недовіру певному мініст!
рові, він повинен піти у відставку, а Прем’єр!міністр — призна!
чити на його посаду іншу кандидатуру.

Повноваження, структура, економічні засади діяльності
місцевих органів влади та їх відносини з Кабінетом Міністрів
встановлені Законом «Про місцеві органи влади»

4
. Відповідно

2.4. Ëàòâ³ÿ – ìåõàí³çìè êîîðäèíàö³¿ ºâðîïåéñüêî¿ ïîë³òèêè 313

4
Vstnesis 24.05.94, № 61.



до положень цього закону, Кабінет Міністрів повинен попере!
дньо консультуватися з представниками місцевих органів вла!
ди перед прийняттям рішень, які впливають на сферу їх
діяльності. Такі рішення включають:

• проекти законів та нормативних актів, які стосуються
місцевих органів влади;

• рівень субсидій, які надаються місцевим органам влади
протягом фіскального року;

• додаткові фонди для місцевих органів влади.
Консультації в сфері діяльності місцевих органів влади

здійснюються за допомогою спеціального механізму, створе!
ного між Кабінетом Міністрів та асоціацією органів місцевого
самоврядування, яка представляє місцеві органи влади під час
переговорів.

ii) Законодавча влада

Правила проведення виборів

У виборах мають право приймати участь всі громадяни
Латвії, яким виповнилося не менше 18 років, крім визнаних не!
дієздатними відповідно до встановлених законом процедур і
ув’язнених за вироком суду або в якості застережного заходу.

Члени Сейму обираються на основі пропорційного пред!
ставництва відповідно до визначених законом процедур. Всі
громадяни Латвії, яким виповнилося щонайменше 21 рік, мо!
жуть обиратися до Сейму за винятком певних осіб, визначених
законом (у т.ч. осіб, які безпосередньо працювали у збройних
силах, правоохоронних органах та органах безпеки колиш!
нього Радянського Союзу та інших держав).

Держава розділена на п’ять виборчих округів. Центральна
виборча комісія визначає кількість місць у Сеймі пропорційно
кількості виборців відповідно до реєстру резидентів!громадян і
даних департаменту імміграції за 4 місяці до початку виборів.
Список кандидатів може бути поданим зареєстрованою відпо!
відно до закону, політичною організацією (партією) або асо!
ціацією політичних організацій (партій).

Головні повноваження парламенту

Сейм є вищим законодавчим органом і складається зі
100 членів, які обираються на основі загальних, рівних, прямих
виборів шляхом тайного голосування на строк у 4 роки. Основ!
ними повноваженнями і обов’язками Сейму є:
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• схвалення складу уряду шляхом прийняття вотуму до!
віри Прем’єр!міністрові і міністрам та висловлення не!
довіри Урядові;

• звернення до Прем’єр!міністра або міністрів з пропо!
зиціями та питаннями, на які вони або уповноважені
ними особи мають надати відповідь;

• утворення парламентських слідчих комісій;
• ухвалення перед початком кожного фінансового року

проекту державного бюджету, поданого Кабінетом
Міністрів;

• перевірка та затвердження наприкінці фінансового
року звіту про фактичне виконання державного бю!
джету, поданого Кабінетом Міністрів;

• ратифікація міжнародних угод, які стосуються питань,
що регулюються законодавством;

• визначення кількості збройних сил Латвії у мирний
час та оголошення стану війни;

• призначення суддів. Сейм може примусово відізвати їх
із займаної посади лише у випадках, визначених зако!
ном, за рішенням юридичної дисциплінарної ради або
за вироком суду у кримінальній справі.

Внутрішня організація

Сейм обирає президію, яка складається з голови, його
двох заступників та секретарів. Президія скликає парламентсь!
кі сесії та приймає декрети про скликання позачергових сесій.
Вона також має скликати сесію на вимогу Президента, Пре!
м’єр!міністра або щонайменше одної третини Сейму.

Засідання Сейму є відкритими, але на вимогу 10 його чле!
нів, Президента, Прем’єр!міністра або міністра Сейм двома тре!
тинами голосів може прийняти рішення про проведення
закритого засідання.

Не менше 5 членів одної політичної партії потрібно для
утворення парламентської групи, яка у свою чергу формує
блоки. Кожна парламентська група або політичний блок
делегує одного представника до ради парламентських груп,
яка координує їх діяльність та стратегію. Рішення цієї ради
приймаються у формі рекомендацій і не мають обов’язкової
сили.

Для утворення групи з питань розвитку співробітництва з
парламентами інших держав необхідно не менше 3 депутатів
Сейму.
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Регламент діяльності Сейму визначають структуру Сейму
та порядок, згідно з яким будуються його внутрішні органи. Ос!
новний обсяг робіт з проектами законодавчих актів здійсню!
ється в комітетах. Сейм обирає постійні комітети, визначає
кількість їх членів та їх повноваження. Комітет може працювати
у разі, якщо на його засіданні присутня більшість від загальної
кількості представників.

Партії, які формують правлячу коаліцію, ділять місця в
уряді та парламентських комітетах пропорційно і таким чи!
ном, щоб жодна партія не контролювала всі міністерства або
комітети одного сектору. У 7!му Сеймі нараховується 16 постій!
них комітетів:

• Адміністрація Парламенту;
• Бюджет і фінанси;
• Оборона і внутрішні справи;
• Економіка, сільське господарство та регіональний роз!

виток;
• Освіта, культура і наука;
• Європейські справи;
• Закордонні справи;
• Нагляд за діяльністю Уряду (Запити);
• Права людини;
• Запровадження Закону про громадянство;
• Внутрішній аудит;
• Законодавчі питання;
• З питань визначення мандатів (повноважень) та дис!

ципліни;
• Національна безпека;
• Соціальні питання і питання зайнятості;
• Державна адміністрація і місцеві органи влади.
Діяльність депутатів Сейму забезпечується адміністратив!

ним персоналом канцелярії Сейму. Вона нараховує близько
360 співробітників. Найбільш важливим підрозділом канцелярії
є Юридичне бюро Сейму, яке наглядає за відповідністю законо!
проектів нормам законопроектування.

Законодавчий процес

Згідно з положеннями Конституції, проекти законів мо!
жуть надсилатись до Сейму Президентом, Кабінетом Міністрів,
комітетами парламенту, щонайменше 5 членами парламенту
або одною десятою електорату.
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Засідання Сейму може бути оголошене відкритим, якщо
на ньому присутні щонайменше 51 член Сейму зі 100. Загалом
Сейм повинен приймати рішення абсолютною більшістю го!
лосів присутніх членів. Згідно зі ст.76 Satversme, Сейм може вно!
сити доповнення до Конституції у разі, якщо на засіданні
присутні не менше як дві третини його складу. Зміни прийма!
ються шляхом послідовних трьох читань (пленарних сесій)
простою більшістю не менше двох третин голосів присутніх
членів.

Законопроекти надсилаються до Президії (Ради Сейму),
яка визначає відповідальні комітети Сейму, до яких потім пере!
даються згадані проекти законів. У разі ухвалення Сеймом тако!
го рішення, парламентський комітет вносить правки та готує
проект закону до першого читання.

Після закінчення сесії відповідальний комітет разом з
представниками Юридичного бюро Сейму готує відповідне
рішення стосовно поданого законопроекту і його текст для
другого читання. Під час другого читання можливе обговорен!
ня і голосування лише щодо змінених параграфів.

Після завершення другого читання відповідальний ко!
мітет разом з представниками Юридичного бюро Сейму вно!
сять доповнення та готують остаточну редакцію тексту. Під час
третього читання після розгляду законопроекту члени парла!
менту голосують за нього як за закон в цілому. Проекти держав!
ного бюджету, міжнародних угод і невідкладних законів мають
розглядатися у двох читаннях. До решти законопроектів засто!
совується стандартна процедура – три читання.

Президент республіки підписує закони між 7 та 21 днем з
моменту їх підписання. Закон набуває чинності на 14 день піс!
ля його підписання, якщо не встановлено інший термін. Відпо!
відно до Конституції, в Латвії існує така ієрархія законодавчих
актів:

• конституція;
• міжнародні угоди, ухвалені Сеймом;
• закони;
• нормативні акти Кабінету Міністрів, які мають силу за!

кону;
• інші акти Кабінету Міністрів;
• акти місцевих органів влади.
Не менш як одна десята виборців має право подати до

Президента Республіки повністю підготовлені пропозиції що!
до перегляду Конституції або закону, який поданий на розгляд
Сейму президентом. У разі, якщо Сейм не внесе до цього закону
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суттєвих доповнень, він виноситься на референдум. Доповнен!
ня до Конституції, винесені на референдум, приймаються у разі,
якщо за них проголосує не менше половини громадян, що ма!
ють право приймати участь у виборах.

Згідно зі ст. 81 Конституції (Satversme), у разі невідкладної
необхідності Уряд може у проміжок часу між сесіями Сейму
приймати рішення, які мають силу закону. Ці решення не мо!
жуть змінювати: Закон «Про вибори у Сейм», закони, прийняті
на реалізацію положень Конституції, Закон «Про бюджет», за!
кони, які ухвалені Сеймом і набули чинності. Вони не повинні
стосуватися питань амністії, емісії банкнот або подакової сфе!
ри і скасововуються у разі, якщо не будуть представлені Сейму у
триденний термін після відкриття чергової сесії.

Більшість законопроектів подається Кабінетом Міністрів.
Для прикладу, протягом роботи 6!го Сейму у 1998 році із загаль!
ної кількості запропонованих законопроектів було ухвалено
153 (74%). З них 66% були подані Кабінетом Міністрів, 15% – на!
діслані комісіями Сейму і 19% – ініційовані депутатами. Протя!
гом літньої сесії 7!го Сейму у 1998 році до нього надійшло 80
законопроектів. З них 63% були надіслані Кабінетом Міністрів,
25% – комісіями Сейму і 13% – депутатами

5
.

iii) Кабінет Міністрів

Організація та склад уряду

Конституція встановлює загальні засади і основні повно!
важення Кабінету Міністрів, який є вищим органом виконавчої
влади у Латвії. Закон «Про структуру Кабінету Міністрів», при!
йнятий 15 липня 1993 року

6
, визначає склад і функції Уряду,

права і обов’язки членів Кабінету Міністрів і забезпечує правову
основу для взаємодії між Кабінетом Міністрів і Сеймом. Кабінет
Міністрів має право видавати регулювання, якщо це передбаче!
но законодавством, або у разі, якщо дане питання не врегульо!
ване законами. Такі регулювання повинні містити правову базу
(закон), на основі яких вони були видані.

Існує нормативний документ, який встановлює внут!
рішній порядок і процедури роботи Кабінету Міністрів, відпо!
відно до яких Уряд та його комітети опрацьовують проекти
правових актів, питання, що стосуються дільності певних мініс!
терств, та інше.
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Міністерство є центральним органом виконавчої влади,
за допомогою якого Кабінет Міністрів виконує завдання, вста!
новлені Конституцією і Законом «Про порядок функціону!
вання міністерств» (ухваленим 6 лютого 1997 року)

7
. Основні

завдання для кожного міністерства визначаються в його стату!
ті, який затверджується Кабінетом Міністрів.

Кабінет Міністрів є центральним органом виконавчої
влади. Прем’єр!міністр, який за пропозицією Президента сфо!
рмував Уряд, звітує про склад Кабінету Міністрів Президенту і
Голові Сейму, який потім передає цей звіт Сейму під час його
чергового засідання. Сейм висловлює довіру Кабінету Міністрів
у вигляді відповідного рішення. Сейм також може висловити
недовіру Уряду шляхом прийняття відповідного рішення або
непогодження проекту щорічного державного бюджету, за!
пропонованого Кабінетом Міністрів.

Прем’єр може призначити міністрів зі спеціальними пов!
новаженнями, одного заступника Прем’єр!міністра, який є пов!
ноправним членом Кабінету Міністрів, та державних міністрів

8
.

Прем’єр!міністр також має право призначати одного або де!
кількох міністрів, які мають право діяти від імені Прем’єр!мініс!
тра як його заступники. Прем’єр!міністр також призначає
парламентарних секретарів на основі рекомендації відповід!
ного міністра.

Тільки Прем’єр!міністр, міністри та міністри із спеціаль!
ними повноваженнями мають право голосувати. Державні
міністри мають право голосувати лише з питань, які стосуються
їх департаментів. Зазвичай, вони беруть участь в засіданнях Ка!
бінету Міністрів як радники. Прем’єр!міністр може уповнова!
жити свого радника, а міністр може уповноважити працівника
міністерства (за згодою із Прем’єр!міністром) брати участь в
засіданні Кабінету Міністрів в якості дорадника.

Поділ виконавчої влади

Прем’єр!міністр несе відповідальність за реалізацію де!
кларації Уряду (урядової програми). Він також в цілому коорди!
нує здійснення урядової політики.
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Міністр несе політичну відповідальність перед Сеймом
за роботу свого міністерства та підпорядкованих йому орга!
нів влади, його бюджет і плани діяльності. Як згадувалось ви!
ще, державний міністр здійснює керівництво окремим
напрямом, який знаходиться в межах компетенції міністра, і
також є особою, політично відповідальною перед Сеймом.

Рішення Кабінету Міністрів приймається більшістю го!
лосів присутніх міністрів. Більш ніж половина (7 членів)
складу Кабінету складають кворум (таке засідання вважається
правомочним). Голос державних міністрів враховується ли!
ше з питань, що відносяться до сфери їх повноважень.

Кабінет Міністрів та міністри можуть видавати інструк!
ції, які мають обов’язкову силу для підпорядкованих ним
органів, у разі, якщо закони або нормативні акти уповноважу!
ють їх на це або відповідне питання законодавчо неврегульо!
ване.

Кабінет Міністрів видає акти у випадках, якщо закон
уповноважує їх до цього, або у разі, якщо відповідне питання
не врегульоване чинним законодавством. Акти повинні за!
значати правову базу (закони), на основі яких вони видають!
ся. Кабінет Міністрів розглядає проекти законів, які після їх
схвалення направляються на розгляд Сейму (Парламенту).

Кабінет Міністрів та міністри можуть видавати спільні
інструкції для органів, які їм підпорядковані, у випадку, якщо
вони наділені владними повноваженнями видавати такого
роду інструкції, або якщо відповідне питання не врегульоване
іншими актами або законами.

Згідно із статтею 81 Конституції, Кабінет Міністрів має
право видавати акти, які мають силу закону у надзвичайних ви!
падках між сесіями Сейму. Ці акти можуть бути скасовані, якщо
протягом трьох днів після початку нової сесії парламенту не бу!
дуть представлені на розгляд Сейму. Кабінет Міністрів приймає
рішення щодо актів, інструкцій, рекомендацій та наказів та
схвалює проекти законів і концепцій.

Офіс Уряду. Офіс керівника Уряду

Вищими посадовими особами Уряду є директор Держав!
ної канцелярії та керівник Офісу Прем’єр!міністра. Державна
Канцелярія є органом державної влади, основним завданням
якої є створення передумов для узгодженої діяльності Кабінету
Міністрів та Прем’єр!міністра. До сфери її повноважень відне!
сено надання адміністративних та юридичних послуг. Ди!
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ректор Державної канцелярії визначає єдині контрольні
процедури з виконання прийнятих законодавчих актів або до!
ручень Кабінету Міністрів та Прем’єр!міністра. Директор регу!
лярно інформує Прем’єр!міністра стосовно завершення
термінів виконання законодавчих актів та завдань, делегованих
міністерствам.

Директор Державної канцелярії також головує на щотиж!
невих засіданнях державних секретарів, на яких обговорюють!
ся питання виконання завдань, поставлених перед
міністерствами. Державна канцелярія складається з Офісу Пре!
м’єр!міністра та інших підрозділів, визначених директором Ка!
нцелярії. Основними завданнями Державної канцелярії є:

• сприяти виконанню Програми уряду;
• гарантувати професійність всіх підготовлених норма!

тивних актів та концепцій;
• сприяти взаємодії між міністерствами;
• інформувати ПМ про питання зовнішньої та внут!

рішньої політики.
Державна канцелярія нараховує близько 100 співробіт!

ників.
Офіс Прем’єр!міністра складається переважно з політич!

но призначених осіб, хоча державні службовці також можуть
бути її працівниками. Керівник Офісу Прем’єр!міністра при!
значається наказом Прем’єр!міністра на строк, що не переви!
щує термін повноважень самого Прем’єр!міністра. Офіс
Прем’єр!міністра зазвичай складається з 10 осіб, включаючи
радників, помічників та прес! секретаря. Офіс надає Прем’єр!
міністрові поради з політичних питань, аналізує політичні про!
блеми, пов’язані з реалізацією програми уряду, та забезпечує
ЗМІ інформацією щодо графіку роботи глави Уряду. СПМ є по!
літично відповідальним за реалізацію покладених на нього фу!
нкцій.

До функцій СПМ відносяться наступні:
� надавати ПМ допомогу у здійсненні ним своїх функцій

як глави уряду;
� надавати поради з питань формування та координації

урядової політики;
� надавати поради з питань міжнародної політики та

організовувати зустрічі з міжнародними представ!
никами;

� давати оцінку політичним проблемам, що стосуються
виконання програми уряду;
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� надавати інформацію до засобів масової інформації
про питання, що обговорюються у Кабінеті Міністрів,
урядових комітетах, або з питань підготовки порядку
денного ПМ;

� готувати проекти виступів та статей ПМ.

Процедура прийняття рішень

Існують заплановані питання, які виносяться на кожне за!
сідання Кабінету – проекти нормативних актів, концепцій, за!
конів тощо.

Кожне питання повинно бути представлене міністром як
в усній, так і в письмовій формі. Кожне питання повинно бути
схвалене на комітеті перед тим, як бути представленим на за!
сіданні Кабінету Міністрів.

Підготовка подання проектів

Прем’єр!міністр, заступник Прем’єр!міністра, міністр,
державний міністр та міністр із спеціальними повноваження!
ми має право подати проект нормативного акту на розгляд
Кабінету Міністрів. Подання реєструється Державною канцеля!
рією. Існують формальні вимоги до проектів нормативних ак!
тів, що висуваються на розгляд Кабінету. Вони повинні:

� узгоджуватись із чинним законодавством;
� забезпечувати необхідні поправки до існуючого зако!

нодавства.
Проекти нормативних актів повинні супроводжуватись

листом, що зазначає необхідність запровадження правового ак!
ту, політичні, соціальні і фінансові наслідки його прийняття та
відповідність проекту нормативного акту до законодавства ЄС.

Протоколи засідань державних секретарів, обговорень
Асоціації органів місцевої влади Латвії та висновки міністерств
повинні бути подані разом з проектом нормативного акту. Всі
подання проектів повертаються після їх офіційного представ!
лення на засіданні державних секретарів. Міністерство, яке
вносить проект на розгляд, обов’язково надсилає його на оцін!
ку до Міністерства фінансів, Міністерства юстицій, Бюро з пи!
тань Європейської інтеграції та інших інституцій на основі
офіційного запиту.

Висновки зазначених вище міністерств повинні бути
представлені протягом 14 днів. Потім пакет документів повер!
тається до Державної Канцелярії, яка протягом 7 днів приймає
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рішення чи готовий даний документ для розгляду урядового
комітету або Кабінету Міністрів. Передача пропозицій на за!
сідання Кабінету Міністрів без попереднього повідомлення на
практиці не застосовується. Прем’єр!міністр має право винести
будь!яке питання в будь!який час на розгляд Кабінету Міністрів,
і це означає, що з даного питання повинно бути прийняте
рішення на засіданні Кабінету.

Підготовка рішень

Засідання державних секретарів та засідання урядових
комітетів відіграють важливу роль в процесі підготовки урядо!
вих рішень. Якщо існують розбіжності щодо проекту нормати!
вного акту на рівні міністерств, він направляється на урядовий
комітет для прийняття рішення на політичному рівні. Урядовий
комітет очолюється Прем’єр!міністром. Засідання має за ціль
вирішення спірних питань.

Якщо питання не вирішене, Прем’єр!міністр може об’яви!
ти, що це питання виноситься на розгляд Кабінету Міністрів, і
рішення повинно бути прийняте на засіданні Кабінету.

Процес прийняття рішення та ведення записів

Кворум складається з більшості міністрів, присутніх на за!
сіданні. Голос державного міністра враховується при розгляді
питань, що віднесені до сфери його повноважень. Рішення Ка!
бінету Міністрів приймаються більшістю голосів членів Кабіне!
ту, присутніх на засіданні. У випадку рівної кількості голосів,
вирішальним є голос Прем’єр!міністра. Вираження вето не пе!
редбачене у відповідному законодавстві.

Особа, призначена на посаду Директора Канцелярії веде
протокол засідання Кабінету Міністрів. Запис містить лише осіб,
які брали участь в засіданні, обговорення та прийняте рішення.
Протокол на наступний день після засідання, підписаний го!
ловуючим та директором Канцелярії, надсилається до міністрів
та інших посадових осіб. Протокол направляється до посадових
осіб, відповідальних за виконання даного рішення або до відпо!
відальних за здійснення моніторингу його виконання.

Реалізація рішень

На наступний день після засідання Кабінету протокол
надсилається міністрам та іншим посадовим особам. Міністр,
який поставив підпис під прийнятим рішенням, відповідає за
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його виконання (другий підпис, який ставиться після підпису
Прем’єр!міністра).

Державна канцелярія здійснює моніторинг лише з тих
питань, які потребують письмової інформації, направленої до
Кабінету Міністрів або Прем’єр!міністра, або у випадку, коли
необхідно підготувати документ та подати його на розгляд Ка!
бінету Міністрів. Нагляд за виконанням завдань припиняється
директором Державної канцелярії після оцінки пропозицій з
боку міністра або державного секретаря відповідного міністер!
ства. Директор Канцелярії визначає процедуру для здійснення
уніфікованого процесу моніторингу за нормативними актами
та завданнями, виданими Кабінетом або Прем’єр!міністром, та
постійно інформує Прем’єр!міністра про виконання цих
завдань.

Ìåõàí³çìè ì³æâ³äîì÷î¿ êîîðäèíàö³¿

i) Засідання Кабінету, комітетів Кабінету, засідання
державних секретарів

Засідання Кабінету Міністрів проводяться щотижня. На ви!
могу Прем’єр!міністра може бути скликано позачергове засiдан!
ня Уряду. Директор Державної канцелярії скликає засідання
Кабінету Міністрів. За рішенням Прем’єр!міністра формуються
міжвідомчі робочі групи, які займаються опрацюванням окремих
концептуальних питань, планів заходів уряду та законопроектів.

Зазвичай один з міністрів бере на себе роль координатора і
подає на розгляд Кабінету Міністрів документи, зокрема, законо!
проекти і плани. З метою узгодження позицій та підготовки за!
конопроектів, які виносяться на розгляд на засідання Кабінету
Міністрів, вони зпочатку опрацьовуються в комітетах Уряду.

Кількість та склад урядових комітетів визначається Розпо!
рядженням Прем’єр!міністра. Функція урядового комітету – га!
рмонізувати висновок та підготувати проект нормативного
акту на засідання Кабінету Міністрів. У нинішньому Кабінеті
Міністрів діє один комітет, очолюваний Прем’єр!міністром.

Співробітництво між міністерствами і відомствами під
час остаточного опрацювання законопроекту не регулюється
законодавством, натомість має місце неформальна взаємодія.

На щотижневих координаційних зібраннях державних
секретарів обговорюються питання повсякденної діяльності
Уряду, в тому числі щодо виконання міністерствами делегова!
ним їм завдань. Ці зустрічі очолює директор Державної кан!
целярії. Членами кординаційних зібрань, крім державних
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секретарів міністерств, охоплює також Бюро реформування
державної адміністрації, Асоціацію органів місцевого самовря!
дування, Сейм та Банк Латвії. В цих зустрічах також може при!
ймати участь Бюро європейської інтеграції (БЄІ).

Державний секретар міністерства або інша посадова осо!
ба, що уповноважена державним секретарем, доповідає стосов!
но законопроекту, підготовленого міністерством, а потім
учасники зустрічі опрацьовують наступні питання:

• позиції міністрів, які необхідно додатково з’ясувати. При
цьому вирішальне значення має позиція Міністерства
фінансів, Міністерства юстиції, а також Бюро європейсь!
кої інтеграції (у разі, якщо законопроект стосується інтег!
рації Латвії в Європейський Союз);

• перелік установ, яким цей законопроект слід надіслати
для інформації;

• необхідність друку законопроекту у пресі;
• необхідність з’ясування позиції місцевих органів влади,

згідно із положеннями ст.86 Закону «Про місцеве само!
врядування».
Згідно з рішенням зібрання державних секретарів, мініс!

терство розсилає законопроект відповідним установам. Мініс!
терство фінансів та Міністерство юстиції разом з іншими
міністерствами, державними і місцевими органами влади готу!
ють письмовий висновок щодо одержаного законопроекту. Ці
висновки містять позицію міністерства стосовно підтримки
або неприйнятності подальшої роботи над законопроктом, а
також пропозиції до його змісту.

Відповідальна посадова особа опрацьовує зауваження та
пропозиції, надіслані міністерствами та іншими державними і
місцевими органами, та враховує їх у тексті законопроекту,
який потім надсилається разом із зауваженнями та пропозиція!
ми міністерств до Державної канцелярії.

У разі непогодження законопроекту міністерствами (на!
приклад, у випадку відхилення законопроекту або принципо!
вих зауважень) його розробник ініціює проведення наради для
обговорення позицій, до участі в якій запрошуються представ!
ники відповідних міністерств.

ii) Структури, що надають підтримку
та консультації

Уряд має право утворювати тимчасові або постійні дорад!
чі органи: ради, консультативні ради або комісії. Кабінет Мініст!
рів затверджує статути таких органів, в яких встановлюються їх
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склад, основні функції і завдання. Ці органи обговорюють про!
блеми і готують рекомендації, однак не можуть приймати по!
літичні рішення, що є повноваженням Кабінету Міністрів.

Фінансування зазначених органів здійснюється за раху!
нок державного бюджету. Вони складаються з працівників
міністерств та інших державних органів, науковців та представ!
ників місцевих органів влади, а також відповідних неурядових
організацій. Основними дорадчими органами є:

• Комітет з контролю за товарами стратегічного значення;
• Консультативна рада з координації Програми ОЕСР –

Балтійський регіон;
• Консультативна рада з питань галузей сільського гос!

подарства;
• Консультативна рада з питань стандартів бухгалтерсь!

кого обліку;
• Консультативна рада з питань авторських прав;
• Консультативна рада з питань туризму в Латвії;
• Консультативна рада з питань лісництва у Латвії;
• Консультативна рада з питань натуралізації.

Îðãàí³çàö³ÿ êîîðäèíàö³¿ ºâðîïåéñüêî¿
ïîë³òèêè â äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿

У Латвії діють установи, які безпосередньо відповідають за
впровадження і координацію інтеграційної політики на всіх
рівнях публічної адміністрації.

На політичному рівні такою головною установою є Сейм
(Saeima) та його Комітет у європейських справах. Завданнями
комітету є моніторинг процесу інтеграції, забезпечення йому
політичної підтримки у Парламенті, а також поглиблення спів!
робітництва з Європейським Парламентом.

Кабінет Міністрів несе відповідальність за узгодження за!
конопроектів, прийняття рішень, що мають обов’язкову силу,
постанов і указів, затвердження перспективних планів заходів
та завдань Уряду

При Уряді Латвії існує також створена для політичного
впровадження інтеграційного процесу Рада європейської ін�
теграції, Головою якої є Прем’єр!міністр, а членами – від!
повідні міністри. Вона визначає стратегію та пріоритети
інтеграційного процесу, приймає концептуальні рішення для
його стимулювання та здійснює оцінку цього процесу.
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Рада з питань європейської інтеграції є основною устано!
вою, відповідальною за координацію процесу інтеграції на по!
літичному рівні. Її очолює Прем’єр!міністр, а членами Ради є
секторні міністри, які найбільшою мірою залучені до процесу ін!
теграції. Рада визначає пріоритети процесу інтеграції, приймає
концептуальні рішення та постанови, спрямовує інтеграційний
процес та оцінює його в цілому. Рада з питань європейської інте!
грації є дорадчим органом, функції та структура якого закріплені
Статутом Ради, ухваленим у жовтні 1995 року. Її головним за!
вданням є забезпечення проведення єдиної євроінтеграційної
політики на всіх рівнях державної адміністрації. Структура Ради
визначається Прем’єр! міністром. У засіданнях Ради регулярно
беруть участь радник з питань європейської інтеграції Офісу
Прем’єр!міністра, заступник директора Державної канцелярії та
директор Бюро європейської інтеграції в якості радників. За!
сідання Ради готуються Бюро з питань європейської інтеграції
та відбуваються на регулярній основі щомісяця.

Головною установою, яка забезпечує координацію інтег!
раційного процесу на горизонтальному адміністративному
рівні є Рада вищих посадових осіб. Вона складається з вищих
посадовців від кожного міністерства, які відповідають за питан!
ня європейської інтеграції (на рівні державних секретарів або
їх заступників).

Рада відповідає за практичні питання, пов’язані з коорди!
нацією інтеграційного процесу: розподіл обов’язків між мініс!
терствами в ході виконання конкретних завдань, підготовка і
прийняття узгоджених планів заходів, відстеження та регуляр!
на оцінка стану запровадження програми інтеграції. Рада про!
водить свої засідання кожні два тижня. Бюро з питань
європейської інтеграції виконує роль Секретаріату Ради стар!
ших офіційних осіб, а директор Бюро є Головою Ради.

Міністерство закордонних справ є центральним органом,
відповідальним за співробітництво між Латвією та інституціями
ЄС та його держав!членів. Міністерство готує і забезпечує оголо!
шення позиції Латвії з питань політики ЄС і забезпечує підтримку
євроінтеграціних намірів Латвії державами!членами ЄС, міжна!
родними організаціями і третіми країнами. Воно також здійснює
нагляд за реалізацією Угоди про асоціацію між Республікою Лат!
вія та Євросоюзом. Для цього в міністерстві було створено окре!
мий структурний підрозділ – Департамент з питань ЄС.

Міністерство закордонних справ головує в Делегації з пи!
тань переговорів про вступ, готує позицію Латвії стосовно пе!
реговорних пунктів. Робочим органом, який забезпечує участь
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Делегації у переговорах, є Секретаріат Делегації, створений в
рамках апарату МЗС.

В Латвії основна частина практичної діяльності у сфері
європейської інтеграції координується Бюро з питань євро�
пейської інтеграції, яке є державним агентством, утвореним у
листопаді 1994 році. Спочатку Бюро входило до складу Мініс!
терства закордонних справ, а потім було підпорядковано
Міністру з європейських справ. З вересня 1997 року Бюро несе
відповідальність безпосередньо перед Прем’єр!міністром, во!
но має у своєму складі чотири департаменти: Департамент пла!
нування, Департамент інформації, Департамент секторних
політик та Департамент спільних проектів.

Воно забезпечує умови для роботи Ради європейської ін!
теграції та Ради вищих офіційних осіб, надає міністерствам та
міжвідомчим групам допомогу в частині виконання завдань, які
стосуються інтеграційного процесу. Головним завданням Бю!
ро є відстеження стану запровадження Національної програми
інтеграції Латвії до Європейського Союзу, надання об’єктивної
та незалежної інформації, які відбуваються в органах, залуче!
них до процесу інтеграції.

Поряд з іншими завданнями Бюро європейської інтегра!
ції має готувати висновки щодо відповідності розроблених
Урядом проектів законів та інших актів нормам європейського
права, забезпечувати обмін інформацією між органами держа!
вної влади та Європейською Комісією, а також координувати
роботу з інформування населення про питання ЄС та хід про!
цесу інтеграції.

Бюро з питань європейської інтеграції зосереджує свою
увагу на такій діяльності:

• планування політики європейської політики;
• координація технічної допомоги;
• адаптація національного законодавства до стандартів ЄС;
• здійснення перекладів актів європейського права;
• інформування громадськості про політику європейсь!

кої інтеграції.
Бюро разом з Міністерством фінансів та Координацій!

ною радою програм міжнародної допомоги відповідає за ефек!
тивність використання коштів міжнародної допомоги на
завдання європейської інтеграції. Також Бюро здійснює нагляд
за діяльністю Центру перекладів та термінології, який відпо!
відає за переклад нормативо!правових актів, необхідних для га!
рмонізації законодавства. Процес координації європейської
політики в Латвії представлена на схемі 5.
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Міністерства безпосередньо відповідають за просування
європейської інтеграції у конкретних секторах, зокрема, за на!
ближення національного законодавства до вимог права ЄС. У
кожному міністерстві є посадова особа в ранзі державного сек!
ретаря або його заступника, яка відповідає за питання інтегра!
ції в ЄС. Міжвідомчі робочі групи створювались з метою
сприяння запровадженню Угоди про асоціацію між Респуб!
лікою Латвія та ЄС і реалізації її пріоритетів, створюючи таким
чином, оптимальні умови для проведення переговорів про
вступ.

Секретаріат Міністра із спеціальними повновженнями,
відповідального за державну адміністрацію та місцеві органи
влади, шляхом запровадження концепції реформи публічної
адміністрації забезпечує поступове запровадження адміністра!
тивних та інтеграційних принципів, закладених в Стратегії ін!
теграції Латвії до Європейського Союзу. На нього також
покладено завдання забезпечення професіоналізму публічної
державної адміністрації.

Ïëàíóâàííÿ ïðîöåñó ³íòåãðàö³¿

Бюро Європейської інтеграції виконує основну роль в
процесі планування та реалізації процесу євроінтеграції в Лат!
вії. Національна Програма інтеграції Латвії в Євросоюз (Націо!
нальна Програма адаптації аcquis) була підготовлена в 1996
році у тісній співпраці з міністерствами і оновлюєтсья на що!
річній основі. Вона передбачає широкий спектр заходів, спря!
мованих на інтеграцію до Європейського Союзу. З метою
покращення ефективності контролю запровадження цієї Про!
грами було розроблено Інформаційну Систему Європейської
Інтеграції (ІСЄІ).

Водночас Бюро співпрацює з Міністерством закордон!
них справ в ході підготовки інформації до Звітів Європейської
Комісії про прогрес Латвії на шляху до членства в Європейсько!
му Союзі. Бюро здійснює адміністративне та експертне забез!
печення діяльності Ради європейської інтеграції і Ради вищих
посадових осіб. Воно відповідає за підготовку планів роботи і
організацію проведення засідань цих двох рад.

Основними завданнями Бюро є підтримка стабільності і
неперервності євроінтеграції, розробка стратегії інтеграції, яка
затверджуєтсья Урядом Латвії, а також забезпечення суспільст!
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ва та уряду об’єктивною і незалежною інформацією стосовно
ходу інтеграційного процесу. Бюро здійснює аналіз інтеграцій!
ного процесу і на основі результатів цього аналізу планує заходи,
націлені на підвищення ефективності державної євроінтегра!
ціної політики в Латвії. Планування здійснюєтсья відповідно до
завдань, визначених Урядом, і заходів, що здійснюються окре!
мими міністерствами у напрямі євроінтеграції.

Оскільки у процесі планування своєї діяльності Бюро ке!
рується не лише програмами та пріоритетами Європейського
Союзу, а ще актуальними для Латвії питаннями та завданнями,
встановленими Латвійським урядом. Зважаючи на це, дуже важ!
ливою задачею для Бюро є збір інформації, необхідної для за!
безпечення ефективної організації інтеграційного процесу в
Латвії.

Одним з головних обов’язків Бюро європейської інтегра!
ції є моніторинг процесу адаптації законодавства. Бюро здійс!
нює оцінку відповідності законопроектів та законодавства в
цілому нормам Європейського Союзу і, в разі необхідності, го!
тує пропозицій щодо внесення відповідних змін. Бюро прова!
дить аналіз процесу адаптації законодавства та повідомляє про
його результати суспільство, органи влади та Європейську Ко!
місію. Бюро має своїх представників як у зібранні державних
секретарів, так і в Комітеті Кабінету Міністрів. В окремих випад!
ках Комітет Сейму (парламенту) у європейських справах звер!
тається до Бюро з проханням перевірити розроблені Сеймом
законопроекти на відповідність Угоді про Асоціацію в сфері
адаптації законодавства. З точки зору процесу євроінтеграції
участь юристів Бюро у робочих групах, які займаються підгото!
вкою законопроектів, є дуже важливою.

Ðîëü Ñåéìó â ïðîöåñ³ ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿

Латвійський парламент – Сейм – є органом законодавчої
влади у Латвії. Право законодавчої ініціативи у Латвії належить
Президентові, Уряду, комітетам і фракціям Сейму, а також близь!
ко 5 членам Сейму. Щорічно до Сейму надходить до 500 зако!
нопроектів (нові закони та доповнення до існуючих), дві
третини з яких подані Урядом, а ще одна третина підготовлена
у самому Сеймі.

Ці законопроекти не завжди відповідають урядовій по!
літиці у сфері європейської інтеграції, оскільки часто їх розроб!
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ники не обізнані із законодавством і політикою ЄС. Під час
засідання Сейму 6!го скликання у листопаді 1995 року був утво!
рений Комітет у європейських справах, який став головним ор!
ганом Сейму з питань євроінтеграції.

Під егідою цього Комітету у 1997 році в Сеймі був утворе!
ний Інформаційний центр з питань ЄС. А з червня 2000 року
Центр працює як окремий підрозділ. Згаданий Комітет сього!
дні є найбільшим у Сеймі за кількістю членів. До нього входить
21 депутат від усіх політичних партій Сейму. Головними за!
вданнями комітету є:

• здійснення парламентського нагляду за діяльністю
уряду у сфері євроінтеграції;

• координація процесу адаптації латвійського законо!
давства до законодавства Співтовариств;

• координація навчальних програм з питань ЄС для чле!
нів Сейму;

• участь на правах споглядача в роботі урядової групи з
питань переговорів стосовно вступу в ЄС;

• схвалення пропозицій уряду по кожному переговор!
ному розділу з ЄС перед їх поданням до Єврокомісії;

• підтримка зв’язків з Європарламентом;
• координація заходів Латвія – Євросоюз (діяльність

Спільного парламентського комітету);
• співробітницво з парламентськими Комітетами з єв!

ропейських питань держав!членів ЄС та держав!кан!
дидатів;

• бере участь як споглядач в роботі Ради вищих посадо!
вих осіб та Ради європейської інтеграції при Кабінеті
Міністрів.

Ïðàâîâ³ çàñàäè ðîáîòè Ñåéìó íàä ïðîáëåìàìè
ºâðî³íòåãðàö³¿

Сейм Республіки Латвія, якщо не постановив інакше, ви!
рішує питання, пов’язані з Європейським Союзом, через Комітет
у європейських справах. У Комітеті мають бути представлені всі
політичні фракції пропорціонально кількості їх членів у Сеймі.
Комітет здійснює оцінку та схвалює офіціну позицію Латвії пе!
ред її представленням на розгляд інституцій ЄС.

Щонайменше двічі на рік Прем’єр!міністр Латвії або упов!
новажений ним член уряду доповідає Сейму щодо здобутків Ка!
бінету Міністрів у напрямі європейської інтеграції та
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наступних планів уряду в цій сфері. На основі цієї доповіді мо!
жуть бути проведені парламентські дебати.

Функціонування Комітету забезпечує політичну підтрим!
ку Сеймом процесу інтеграції Латвії в ЄС в цілому. Усі політичні
партії, представлені у Сеймі, дотримуються думки щодо доціль!
ності вступу Латвії до ЄС. Комітет координує адаптацію до по!
ложень європеського права законопроектів, які розробляються
Сеймом, а також сприяє прийняттю законопроектів, важливих
в контексті євроінтеграційного процесу.

Ці завдання виконуються Комітетом у тісній співпраці з
Бюро європейської інтеграції, відповідними міністерствами, а
також Секретаріатом Делегації з питань переговорів щодо всту!
пу до ЄС Міністерства закордонних справ. Співробітники Ко!
мітету готують матеріали щодо стану опрацювання у Сеймі
законопроектів з питань євроінтеграції, які регулярно направ!
ляються усім комітетам та Юридичному бюро Сейму. Ці мате!
ріали складаються на основі пріоритетів, встановлених у
національних звітах, щорічних звітах Єврокомісії, Національ!
ній програмі імплементації аcquis, також переговорних роз!
ділах.

Латвійський парламент провадить дуже активну законо!
творчу діяльність, а також відіграє незалежну роль у внесенні
доповнень до урядових законопроектів перед їх другим і третім
читаннями. Іноді щоб повністю обгрунтовано прийняти зако!
нопроект, пов’язаний з питаннями євроінтеграції, потрібна
експертиза місцевих або закордонних фахівців, чи спеціалістів
Єврокомісії або фахівців держав!членів ЄС. Тому співробітники
Комітету у європейських справах приймають участь у засідан!
нях інших комітетів Сейму та, у разі необхідності, координують
проведення згаданої експертизи.

Комітет сприяє прийняттю законопроектів, які мають
принципове значення з точки зору просування інтеграційного
процесу. Комітет разом з Державною канцелярією забезпечує
проведення щомісячних зустрічей Прем’єр!міністра та голів
комітетів Сейму, на яких обговорюються найбільш важливі за!
конопроекти. У разі дестабілізації роботи Сейму учасники зга!
даних зустрічей намагаються винайти механізм прискорити
прийняття законів, пов’язаних з процесом європейської інтег!
рації. Комітет надсилає щомісячні огляди законодавства Деле!
гації Єврокомісії у Латвії та латвійській місії при ЄС, в яких
інформує про хід опрацювання Сеймом найбільш важливих за!
конопроектів. Комітет організовує проведення навчальних
програм для депутатів Сейму та співробітників його апарату.
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Унаслідок парламентських виборів, у Латвії 3 жовтня
1998 року було оновлено 55% складу Сейму. Зважаючи на це, на!
вчальні програми є необхідною умовою, щоб парламентарії
могли кваліфіковано приймати рішення стосовно адаптації на!
ціонального законодавства. Оскільки співробітники апарату
Сейму на відміну від депутатів готують законопроекти постій!
но, Комітет намагається навчити їх, щоб вони мали змогу пере!
дати свої знання депутатам.

Зазначені навчальні програми мають важливе значення,
оскільки латвійський парламент відрізняється дуже високою
законодавчою активністю, а також приймає підготовлені уря!
дом законопроекти, в які може самостійно вносити зміни і до!
повнення. Згадані навчальні програми організуються за
сприяння програми PHARE, офісу Європейської Комісії TAIEX,
Європарламентом, парламентами держав!членів ЄС або самим
Сеймом. Успішне співробітництво у цій сфері було започатко!
вано міністерствами та їх партнерами із!за кордону (міністерс!
твами – близнюками в рамках програм twinning).

Залежно від потреб різних цільових груп, навчальні про!
грами можуть мають різний рівень складності:

1) тренінг з основних питань Європейського Союзу (се!
мінари, практичні заняття, робочі поїздки для співробіт!
ників апарату Сейму, які не мають базових знань про
Євросоюз);

2) спеціальні програми з питань законодавства Співтова!
риств та підготовки законопроектів (цей напрямок тре!
нінгу користувався найбільшою популярністю, а кількість
заявок від комітетів Сейму на участь в подібній програмі
зростала в залежності від ходу процесу приєднання);

3) спеціальні програми, основний наголос в яких робиться
на переговорному процесі (досвід та практика веден!
ня переговорів держав!членами ЄС, організація процесу
прийняття рішень в Європейському Союзі та роль парла!
менту в ході переговорів про вступ до ЄС);
Комітет також організує конференції з найбільш актуаль!

них питань (наприклад, адаптація Конституції Латвії до систе!
ми законодавства Співтовариств). Це створює умови для
підтримки відкритого діалогу з урядом, численними неурядо!
вими організаціями та колегами з держав!членів ЄС та країн!
кандидатів.

Сейм протягом останніх років приймає активну участь у
запровадженні програм Європейського Союзу PHARE. Перший
проект в рамках цієї програми розпочався у Сеймі в 1997 році.
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Він був спрямований на удосконалення законодавчого процесу
в Сеймі та створення системи анотації для законопроектів. Ця
система суттєво полегшила роботу депутатів із законопроекта!
ми. Завдяки проекту PHARE, також був створений Інформацій!
ний центр ЄС, який забезпечує депутатів і співробітників
апарату Сейму необхідною інформацією стосовно Європейсь!
кого Союзу.

Наприкінці 1998 року був започаткований Проект Phare
тривалістю 1 рік, спрямований на розвиток Юридичного Бюро
Сейму. Він сприяв посиленню аналітичної здатності Бюро що!
до перевірки відповідності законопроектів європейському пра!
ву та міжнародним зобов’язанням Латвії. Ще один Проект,
розрахований на рік, розпочався у травні 1999 року. Він стосу!
вався проведення навчання та налагодження зв’язків з громад!
ськістю і передбачав широкі можливості для ознайомлення
депутатів Сейму з правом Співтовариств і подальше удоскона!
лення системи анотацій. Одночасно в рамках реалізації Проек!
ту здійснювалась підтримка для діяльності Інформаційному
центру ЄС при Сеймі.

Комітет організує регулярні зустрічі з міністрами – члена!
ми уряду, на яких обговорюються плани діяльності відповідних
міністерств в напрямі євроінтеграції. Упродовж таких зібрань
міністри доповідають про результати останніх зустрічей з
офіційними особами Євросоюзу. Комітет намагається щоміся!
чно проводити перевірку одного з міністерств на предмет за!
провадження відповідних директив ЄС та застосування
європейського права у сфері, за яку відповідає міністерство.

Комітет на правах спостерігача приймає участь в роботі
переговорної групи з проведення переговорів про вступ в ЄС та
опрацьовує пропозиції уряду перед їх внесенням на розгляд Єв!
ропейської Комісії. Комітет розпочав роботу переговорної гру!
пи з проведення переговорів про вступ в ЄС (під час
головування в Європейському Союзі Португалії, після того як в
грудні 1999 року під час самміту Гельсінкі Латвія отримала про!
позицію розпочати переговори про вступ до ЄС). Щонайменше
один депутат здійснює моніторинг процесу опрацювання уря!
дом кожного переговорного розділу і має можливість на правах
спостерігача приймати участь у засіданнях робочих груп з під!
готовки розділів.

Перед тим, як Уряд ухвалює рішення щодо переговорних
розділів про вступ в Європейський Союз, Комітет на закритому
засіданні розглядає проекти цих рішень і робить висновки що!
до наявності або відсутності зауважень до них.
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Комітет разом з Міністерством закордонних справ Латвії
інформує законодавчі комітети Сейму щодо переговорів, в
яких бере участь Латвія, та забезпечує їх матеріалами перегово!
рів. Комітет регулярно проводить зустрічі з директором Бюро
європейської інтеграції, Міністром закордонних справ та ін!
шими працівниками цього відомства, на яких обговорються ак!
туальні питання розвитку стосунків Латвії та ЄС.

Комітет брав участь у розробці Стратегії інтеграції Латвії в
ЄС, ухваленої парламентом 9 лютого 2000 року. Цей документ
визначає основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики
Латвії в контексті її інтеграції до Європейського Союзу. У ньому
враховані міжнародні зобов’язання Латвії, стандарти ЄС та на!
ціональні інтереси держави. Водночас Стратегія будується на
принципах, закладених у вже прийнятих стратегічних докуме!
нтах латвійського уряду, в тому числі: Меморандумі та Плані за!
ходів у відповідь на Аvis Європейської Комісії від 1997 року,
«Національній програмі Латвії щодо гармонізації аcquis».

Комітет з європейських питань також забезпечує участь
парламентаріїв і співробітників апарату Сейму в у спеціальних
засіданнях, які проводяться окремими комітетами Європейсь!
кого Парламенту за участю представників парламентів
країн–кандидатів. Порядок денний включав обговорення пи!
тань «третього стовпу» (юстиція і внутрішні справи), європей!
ських транспортних мереж та бюджету Європейскього Союзу.

Комітет у європейських справах співпрацює з комітатами
у справах ЄС парламентів держав!членів ЄС та країн!кандида!
тів, забезпечує їх об’єктивною інформацією стосовно перебігу
подій в Латвії. Голова Комітету з європейських питань регуляр!
но приймає участь у спільних засіданнях COSAC, в яких беруть
участь голови комітетів у європейських справах парламентів
держав!членів ЄС та країн!кандидатів.

Крім того, постійно підвищується рівень двосторонніх
контактів Комісії з європейських питань Сейму з аналогічними
комітетами парламентів країн!членів ЄС. Вперше подібна спів!
праця була встановлена з Комітетом з європейських питань па!
рламенту Данії. Депутати Сейму та співробітники його апарату
приймали участь у навчальних програмах з питань євроінтег!
рації, проведення яких у Данії та в Латвії фінансувалось урядом
Данії. В рамках обміну офіційними делегаціями між датським і
латвійським комітетами з європейських питань наприкінці
1997 року депутати Сейму відвідали Данію, де вивчали досвід
опрацювання датським парламентом питань, пов’язаних з
функціонуванням Європейського Союзу. У травні 1998 року
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датський парламент організував робочу поїздку керівнику Ін!
формаційного центру євроінтеграції з метою вивчення роботи
аналогічного центру в Данії. Цей візит відбувся напередодні
проведення у Данії референдуму стосовно Амстердамського
Договору.

Двостороннє співробітництво було також налагоджено з
відповідними парламентськими комітетами в парламентах
Швеції, Фінляндії та Португалії. Візити, організовані в рамках
такої співпраці, створили сприятливі умови для розвитку пода!
льшого співробітництва, в тому числі налагодження регуляр!
ного обміну інформацією з комітетами Швеції, Фінляндії та
Португалії.

Ñï³âðîá³òíèöòâî ç ïàðëàìåíòàìè êðà¿í-êàíäèäàò³â
íà âñòóï äî ªÑ

Співробітництво парламентських комітетів з європейсь!
ких питань трьох балтійських держав було започатковано з
ініціативи латвійського комітету Сейму на початку 1998 року.
Тоді ж відбулася їх перша спільна зустріч у Ризі. Засідання зазвичай
відбуваються один раз на рік. Таке співробітництво передбачає
проведення регулярних зустрічей голів, членів та працівників
секретаріатів комітетів, в ході яких здійснюється обмін інфор!
мацією і думками стосовно різних питань, пов’язаних з Євро!
пейським Союзом. Одним з результатів першої зустрічі стала
пропозиція провести засідання парламентських комітетів з
європейських питань балтійських держав, під час якої обгово!
рити досвід кожного з парламентів у вирішенні питань євроін!
теграції.

Основною метою діяльності Комітету з європейських пи!
тань Сейму як зараз, так і в майбутньому є належне інформування
депутатів з питань Євросоюзу та законопроектів. Це дозволяє їм
об’єктивно оцінювати відповідність нових законодавчих актів і
доповнень до них праву Співтовариств. Загалом зазначена дія!
льність Комітету сприяє прискоренню та підвищенню якості
процесу гармонізації нового законодавства з правом ЄС.

Ñï³ëüíèé ïàðëàìåíòñüêèé êîì³òåò ªÑ-Ëàòâ³ÿ

Спільний парламентський комітет ЄС!Латвія (СПК) був
заснований відповідно до ст. 116!118 Угоди про Асоціацію між
ЄС та Латвією (Європейська угода), рішення Європарламенту
від 12 грудня 1996 року та рішення Сейму Латвії (Парламенту)
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від 16 жовтня 1997 року. Комітет складається з рівної кількості
членів Європейського Парламенту та Сейму Латвії. Кожна деле!
гація представлена в СПК 12 повноправними членами і 8 члена!
ми!спостерігачами (без права голосу). Делегація Сейму була
сформована у жовтні 1997 року на основі пропорційного пред!
ставництва політичних угрупувань, представлених в Сеймі.

Бюро СПК складається з Голови Комітету і двох його за!
ступників (кожний представляє делегацію Європарламенту та
Латвії відповідно). Бюро відповідальне за підготовку порядку
денного засідань Комітету. Воно також може пропонувати про!
екти рекомендацій Комітету, Європарламенту, Сейму та Ради
Асоціації. Упродовж засідань Комітету згадані рекомендації мо!
жуть бути доповнені його членами і ухвалюються в разі їх під!
тримки більшістю голосів обох делегацій.

Відповідно до Європейської угоди, Спільний парламент!
ський комітет затверджує порядок своєї роботи. Комітет збира!
ється двічі на рік, один раз на території Європарламенту, а
інший – в Латвії. Зазвичай засідання СПК проводяться відкрито,
якщо він не прийняв іншого рішення. Головним завданням СПК
є комплексний розгляд всіх аспектів взаємовідносин між Євро!
пейським Союзом та Латвією, а головне – запровадження Угоди
про асоціацію та підготовки Латвії до вступу в ЄС.

Комітет є своєрідною формою парламентського нагляду
за формуванням та запровадженням політики уряду Латвії в
сфері інтеграції до Європейського Союзу, а також за політикою
і заходами Єврокомісії стосовно майбутнього членства Латвії в
ЄС. Комітет може запитувати в уряду Латвії та Ради Асоціації від!
повідну інформацію, пов’язану в Євросоюзом. За рішенням
СПК члени Ради Асоціації, Кабінету Міністрів, Європейської Ко!
місії можуть запрошуватись для участі та виступів на засіданнях
Комітету.

Між Спільним Комітетом та Урядом Латвії налагоджено
успішне співробітництво у сфері обміну інформацією. Зазви!
чай відповідні міністерства в межах своєї компетенції готують
необхідну інформацію для латвійської делегації з кожного пи!
тання порядку денного засідання Комітету.

Перше установче засідання Комітету відбулося в Ризі
3!4 листопада 1997 року і співпало з візитом м. Жака Сансте!
ра, Президента Європейської Комісії. В ході цієї зустрічі пред!
ставники Уряду Латвії, Єврокомісії та керівництва Ради ЄС
обмінялись думками з різних питань інтеграції Латвії в ЄС. На
засіданні було ухвалено Декларацію, яка закликала Уряд Лат!
вії переглянути «механізм вікового вікна», який застосовував!
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ся для натуралізації, та позитивно оцінила економічний
прогрес в Латвії. В ході зустрічі 13 грудня 1997 року у Люксем!
бурзі Комітет звернувся до Європарламенту та Ради Європи з
проханням «прийняти до уваги, що одночасне започатку�
вання переговорів засвідчить позитивну оцінку досягнень
Латвії, а також сприятиме продовженню нею процесу ре�
формування»9

.
Друге засідання СПК відбулося в Ризі 2!3 червня 1998 ро!

ку. Упродовж цієї зустрічі увага членів Комітету була зосередже!
на на питаннях розширення Європейського Союзу, його
співробітництва з Латвією в рамках Європейської угоди, про!
грам «Партнерства заради вступу ЄС!Латвія», «Національної
програми Латвії щодо адаптації аcquis» та моніторингу процесу
приєднання. По цих питаннях відбуваввся обмін думками пред!
ставників Уряду Латвії, Європейської Комісії та керівництва Ра!
ди ЄС. Одночасно були обговорені такі важливі теми, як
політична ситуація в Латвії, відносини з Росією, розвиток лат!
війської економіки, боротьба з наркотиками та організованою
злочинністю.

У затверджених рекомендаціях Спільний парламентсь!
кий Комітет:

• звернувся до Європейської Комісії з проханням «зас�
тосовувати такі ж самі критерії, як під час засідання
Ради Європи у Люксембурзі, коли Естонії, Чеській Рес�
публіці, Угорщині і Польщі було запропоновано розпо�
чати переговори про вступ до ЄС у 1998 році»10

;
• визнав результати розвитку Латвії і закликав «Комісію

прийняти це до уваги при підготовці наступного
Звіту про прогрес Латвії на шляху до членства в Євро�
пейському Союзі»;

• позитивно оцінив «пропозиції Уряду Латвії щодо вне�
сення змін до Закону «Про громадянство» стосовно лік�
відації системи вікового вікна, яка застосовувалася в
процесі одержання громадянства Латвії, а також на�
туралізації дітей, які були народжені після 21 серпня
1991 року і не мали громадянства». Одночасно Комітет
звернувся до Уряду і Сейму стосовно необхідності «пов�
ністю врахувати рекомендації ОБСЄ»;
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червня 1998 р., веб!сторінка Комітету у європейських справах Сейму,
http://www.eiroinfo.lv.
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Ibid.



• закликав «Росію не застосовувати мову погрози та
економічні бойкоти проти Латвії», а також «невідкла�
дно підписати підготовлені міжнародні угоди між Ла�
твією та Росією, зокрема договір про державний
кордон».

Íàö³îíàëüíà ñòðàòåã³ÿ ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿

У випадку Латвії процес набуття членства в Європейсько!
му Союзі відбувався в контексті сильного оживлення почування
автономії та національної гідності. Це знаходило своє відобра!
ження в значенні, яке питання національної ідентичності
відігравало в урядовій політиці Латвії та значних впливах по!
літичних сил націоналістичного спрямування. Звичайно, що це
ускладнювало відносини з Європейським Союзом та процес
виконання критеріїв членства. Проблемою, яка найбільше
справляла вплив на відносини з Євросоюзом, було відношення
латвійської держави до національних груп, головним чином,
росіян, українців та білорусів, які поселились на території Латвії
в період, коли країна становила складову частину СРСР. Цим
особам було відмовлено в праві на латвійське громадянство, по!
збавляючи їх тим самим політичних громадянських прав. Було
встановлено жорсткі процедури натуралізації. Проблема дис!
кримінації «негромадян» неодноразово виносилась на засідан!
ня Ради Європи, в самому Європейському Союзі – на форум
Європарламенту та Європейської Ради. Співтовариство вимага!
ло зміни законодавства, яке стосувалось прав національних мен!
шин та положень про громадянство, та ставило це однією з ви!
мог початку переговорів та визнання готовності Латвії до
приєднання.

Винятково сильна вразливість громадської думки на пи!
тання національних інтересів спричинило те, що дійшло до
схвалення Сеймом на позачерговому засіданні, яке відбулось
9 лютого 2000 року певного роду фундаментальної політичної
декларації «Стратегія інтеграція Латвії до Європейського Сою�
зу». Стратегія була погоджена усіма партіями, крім фракції «За
права людини в об’єднаниій Латвії», до якої входять члени Партії
національної гармонії, Рівенство прав та Соціалістичної партії.

Цей документ визначив такі найважливіші елементи єв!
ропейської інтеграції:

• національні інтереси Латвії;
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• виконання критеріїв вступу;
• інтеграція суспільства;
• покращення добробуту;
• інтеграція в сфері юстиції та внутрішніх справ;
• спільна зовнішня політика і політика безпеки;
• культура і освіта.
Національні інтереси Латвії є найбільш важливими та

основоположними цінностями суспільства. Серед них: незале!
жність, демократія, економічний і соціальний розвиток, культу!
рна ідентичність та збереження латвійської мови.

В Латвії були сильні застереження, що європейська інтег!
рація може повністю знищити важливі сектори латвійської
економіки, і тим самим деструктивно вплине на структуру гро!
мадянського суспільства. Європесимісти висували аргументи,
що членство у ЄС може може призвести до знищення агропро!
мислового виробництва та зубожіння фермерів у Латвії, а відтак
інтеграція є загрозою для безпеки Латвії. Однак документ, схва!
лений Сеймом, підкреслював, що «виконуючи економічні кри�
терії вступу до ЄС, Латвія побудує гнучну та конкурентну
ринкову економіку із висококваліфікованою робочою силою,
ефективною правовою системою, та забезпечить стабільну
фінансову та макроекономічну ситуацію в країні. Якщо в про�
цесі інтеграції виявиться, що деякі національні інтереси Латвії
не узгоджуються з окремими умовами вступу в ЄС, латвійсь�
кий Уряд має визначити ці інтереси і забезпечити їх максима�
льний захист через проведення конструктивного діалогу11».

З уваги на складну національну ситуацію у Латвії та значні
суспільні антогонізми, які виникли на цій основі протягом ра!
дянського періоду, ключовим елементом серед пріоритетів
урядової політики було визначено інтеграцію суспільства.

Інтеграція суспільства охоплювала три взаємопов’я!
зані процеси:

• усунення протиріч між громадянами та державою;
• залучення меншин до політичного, економічного і

культурного життя держави;
• натуралізація осіб, які не є громадянами.
Центральні та місцеві органи державної влади мали за!

безпечити запровадження політики щодо латвійської мови. Ва!
жливою частиною цього процесу було навчання латвійській
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мові. Це дало б російсько!мовним членам суспільства Латвії
краще виражати себе та повною мірою брати участь у житті
держави. Латвійська мова була визначена одним із інструментів
соціальної інтеграції. Як було зазначено в одному із рішень пар!
ламенту: «у разі, якщо люди розуміють мову один одного, легше
винайти позитивне розв’язання».

Найбільш важливою метою економічної політики Латвії
перед вступом до ЄС було досягнення стабільного, збалансова!
ного та стійкого економічного зростання – щорічного прирос!
ту ВВП на рівні 4!5%, що створило би головну передумову для
покращення добробуту населення держави.

Економічна політика уряду окреслювала шляхи зменшення
рівня безробіття. Для реалізації цього завдання була потрібна
чітка державна політика, спрямована на покращення стандар!
тів життя; підтримка депресивних регіонів; підвищення ефек!
тивності системи освіти та охорони здоров’я, подальший
розвиток системи соціального захисту населення.

Головними напрямами зовнішньої політики Латвії було
визначено: вступ до Європейського Союзу і НАТО, співробітни!
цтво з Балтійськими та Скандинавськими державами, добросу!
сідські та стабільні відносини із сусідніми державами та
активна участь в роботі ООН, ОБСЄ та інших міжнародних ор!
ганізацій. Що стосується завдань Спільної зовнішньої політики
і політики безпеки, то вони співпадали для Латвії та Європейсь!
кого Союзу, оскільки базувались на однакових принципах і цін!
ностях як!то: демократія, верховенство права, дотримання
прав людини та основних свобод, а також підтримка у світі ми!
ру та спокою.

Òðåò³é ñåêòîð òà ïîë³òèêà ºâðîïåéñüêî¿
³íòåãðàö³¿

Велику роль в реалізації завдань, пов’язаних із процесом
набуття членства в Європейському Союзі, відігравали недержа!
вні організації. Особлива роль була відведена організації Євро!
пейський Рух – Латвія (European Movement – Latvia. EML).

EML сприяє розвитку Латвії як демократичної і правової
держави і таким чином допомагає інтеграції Латвії в Європей!
ський Рух – союз національних держав з рисами федерації, які
додержуються принципу взаємної солідарності для забезпе!
чення спільного процвітання та безпеки. EML є громадською
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організацією, що не має політичного нахилу, діяльність якої
спрямовано на створення відкритого суспільства з метою обгово!
рення питань інтеграції Латвії в ЄС. EML має на меті покращення
добробуту і здоров’я населення, рівня освіти, удосконалення за!
конодавчих процедур та безпеки для народу Латвії через спів!
робітництво з ЄС.

Головними напрямами діяльності EML є:
• інформування суспільства про Європейський Союз, його

цілі, діяльність та структуру;
• сприяння громадському обговоренню питань інтеграції

Латвії в ЄС;
• популяризація європейської культури, наукових, еконо!

мічних та соціальних здобутків ЄС в Латвії;
• розвиток демократичного співробітництва з балтійськи!

ми країнами.
Основним завданням EML є розповсюдження інформації

про Європейський Союз у суспільстві. Згідно із переконаннями
цієї організації, заради захисту власних інтересів саме громад!
ськість повинна активно приймати участь в обговоренні та ви!
словлювати свою думку стосовно ЄС. EML також вважає, що
громадськість має усвідомити, що після приєднання до ЄС
суспільство в Латвії зможе впливати на хід процесів в Європей!
ському Союзі. Однак ці навички необхідно розвинути у суспіль!
стві ще до моменту приєднання до ЄС.

Діяльність Європейського Руху спрямована на:
• підвищення соціальної активності, заохочення населен!

ня до більш активної участі в процесі євроінтеграції і
недопущення пасивного сприйняття рішень, що ухвалю!
ються політиками;

• забезпечення відкритості інформації в процесі європей!
ської інтеграції для того, щоб жодне угрупування не одер!
жало привілеїв або умов для корупції;

• створення сприятливого режиму для співробітництва за!
конодавчої та виконавчої гілок влади з неурядовими орга!
нізаціями, що мають бажання взяти участь в обговоренні
та процесі прийняття рішень будь!якого рівня, пов’яза!
них зі вступом Латвії в ЄС.
EML у 1999 році нараховувала 303 члени, з яких 286 були

фізичними особами, а 17 – корпоративними. Організація була
заснована 20 травня 1997 року. 21 лютого 1998 року EML було
дозволено приєднатись до Міжнародного Європейського Руху
(утворений у 1948 році) із статусом Національної Ради. Щоб до!
помогти громадянам краще познайомитись з Європейським
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Союзом, ініціювати громадське обговорення та знайти відпо!
віді на нерозв’язані питання, Європейський Рух – Латвія орга!
нізовував проведення відкритих лекцій, семінарів та дискусій
щодо різних аспектів ЄС та інтеграції Латвії до нього.

EML також організувало семінари спільно з його партне!
рами, які очолювались експертами з Європейсього Союзу і чле!
нами EML. Наведемо кілька прикладів таких заходів:

• Латвійські пенсіонери та ЄС. Пенсіонери складають зна!
чну частину електорату, яка візьме участь в референдумі
стосовно приєднання до ЄС. Тому EML запросило до дис!
кусії керівників асоціацій — пенсіонерів Риги та Ризького
регіону.

• Роль профспілок у визначенні національних інтересів.
EML організувало проведення семінару спільно із Незале!
жним профспілковим комітетом Латвії; Делегацією Євро!
комісії в Латвії та Міністерством закордонних справ.

• Що значить для Латвії євро. Щоб зрозуміти та оцінити
вплив євро на фінансову сферу Латвії, EML спільно з Фон!
дом Конрада Аденауера провело семінар. Серед його ау!
диторії були члени національних та регіональних засобів
масової інформації, студенти із Ризького і регіональних
Університетів, а також члени EML.

• Конституційні реформи в ЄС та їх вплив на Латвію.
• Семінари з питань підготовки до вступу: «Принцип ЄС

стосовно вільного руху товарів», «Упередження промис!
ловому забрудненню та політика контролю за ним в ЄС»,
«Принципи оподаткування в ЄС», «Запровадження дирек!
тив ЄС у латвійське законодавство стосовно захисту ро!
бочих місць та легальності праці», «Принцип ЄС щодо
вільного пересування громадян», «Залучення фінансових
ресурсів ЄС для потреб неурядових організацій», «Ви!
знання принципів професіональної кваліфікації та коор!
динація латвійського законодавства з вимогами ЄС»,
«Інституційні реформи в ЄС та їх оцінка», «Принципи
конкурентної політики в ЄС», а також «Принципи соціа!
льної політики в Латвії та ЄС».
В рамках проекту EML «Структуризований діалог між не!

урядовими організаціями та Урядом – відображення позиції су!
спільства в процесі інтеграції Латвії в ЄС» було організовано
три семінари для широкого загалу та груп спеціалістів. В рам!
ках ініціативи «Відкриті лекції» EML пропонував різним групам
слухачів базову інформацію про Європейський Союз. Її темати!
кою, наприклад, були:
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• Посли Європи про зустрічі лідерів Євросоюзу у Відні. У січ!
ні 1999 року EML організувало проведення відкритих лек!
цій стосовно конференції Ради Євросоюзу, що відбулася в
грудні 1998 року у Відні та на якій Латвія ще не одержала
запрошення розпочати переговори про вступ. Це дало
змогу учасникам подивитись на цій захід з двох точок зо!
ру – з позиції ЄС та Латвії.

• Освіта в Латвії та ЄС. Оскільки питання освіти завжди є
актуальними серед аудиторії молоді, EML організувало
проведення декількох відкритих лекцій стосовно освіти в
Євросоюзі та впливу європейських стандартів на освітню
систему Латвії.

• Крізь Латвію — до федеральної Європи. Відкриту лекцію з
цих питань було проведено в ході зустрічі латвійських
академічних організацій в Стокгольмі у Швеції та в акаде!
мічній організації «Austrums» у Ризі.

• Формулювання національних інтересів в процесі перего�
ворів про вступ Латвії до ЄС. В ході Дня муніципальної
інформації у регіоні Кулдіга (Kuldiga) EML розповсюджу!
вало інформацію про те, що повинні знати місцеві органи
про визначення національних інтересів.

• Наблизити Лімбаті (Limbati) до ЄС. Декілька відкритих
лекцій щодо Євросоюзу пройшли у 3!й вищій школі Лім!
баті в рамках роботи літнього табору для школярів «На!
близити Лімбаті (Limbati) до ЄС».
Під час Європейського тижня у співробітництві з клубом

«Дім»(«The House») було організовано відкриту лекцію, в ході
якої обговорювалися теми, цікаві для багатьох аудиторій: єдина
валюта Європи, політика Євросоюзу щодо політичного укрит!
тя, етнічні меншини в Латвії та Європа, криза в Югославії та єв!
ропейська точка зору, криза в Єврокомісії: причини і наслідки.

У 2000 році з ініціативи EML стартував новий проект –
«Інституціоналізація участі громадськості в процесі інтеграції
Латвії в ЄС», який мав на меті створення постійної інституціона!
лізованої системи участі громадськості у дуже важливому для
держави і суспільства процесі – євроінтеграції – через обгово!
рення питань інтеграції, що б забезпечило необхідні прозо!
рість та захист інтересів народу. Наступною метою проекту
була повна інтеграція латвійського суспільства в Європейське
громадянське суспільство – один з майбутніх стовпів Європей!
ського союзу.

Громадська Рада з європейської інтеграції стала інструме!
нтом провадження постійного та публічного діалогу в ході об!
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говорення суспільством та урядом найбільш важливих питань
участі Латвії у справах Європейського Союзу. Створення такого
діалогу є європейською практикою, яка спрямована на досяг!
нення національного консенсусу в процесі євроінтеграції, і
обов’язково необхідною умовою для ефективної роботи Латвії
та забезпечення її національних інтересів в Євросоюзі.

Головним напрямом діяльності Громадської Ради була ор!
ганізація проведення відкритих зустрічей, в яких брав участь
широкий загал представників суспільства (до 300 учасників).
Під час таких зустрічей, які збиралися щокварталу, в присутно!
сті засобів масової інформації (транслювалися на Радіо Латвія
та інших каналах) обговорювалися окремі питання Європейської
інтеграції, що найбільше хвилювали громадськість: розвиток
сільського господарства, національна ідентичність та сувере!
нітет та інше. Завданням Громадської Ради є активна участь у
цих зустрічах, відбір та підготовка тем для обговорення. Подіб!
ні зібрання почали проводитись з 2001 року. Члени Ради є пред!
ставниками ділових кіл та громадських організацій, в т. ч.
президент Латвійської асоціації деревопереробників, Латвійсь!
кі мобільні телефони Лтд., Асоціація адвокатів Латвії, Латвійська
асоціація працедавців, Асоціація латвійських муніципалітетів,
Латвійська асоціація післявузівської освіти, Ризьке товариство
Хібру, Латвійська Промислово!торговельна палата, Латвійська
федерація пенсіонерів, Асоціація незалежних профспілок
Латвії, Фонд Сороса в Латвії, Клуб захисту навколишнього сере!
довища, Латвійське телебачення, Програма балтійсько!амери!
канського партнерства.

Важливу роль в процесі підготовки до приєднання
відігравала Асоціація місцевих та регіональних органів
влади Латвії (Union of Local and Regional Governments of
Latvia). В програмному документі вона сформулювала свою роль
як організації, яка концентрується на поширенні інформації
про умови членства та принципах функціонування Європейсь!
кого Союзу, та проведенні навчання для працівників місцевих
та регіональних органів самоврядування

12
. В цьому документі

необхідність здійснення такого роду заходів обгрунтовується
таким чином: «Вступ до Європейського Союзу був і залишаєть�
ся найвищим пріоритетом для Уряду Латвії. Як свідчить пере�
біг переговорного процесу та останні звіти щодо прогресу

ßíóø Ãîíöÿæ346

12
Strategy of the ULRGL on supporting the local and regional governments of Latvia
in EU Accession process. The Union of Local and Regional Governments of Latvia,
May, 2001.



Латвії, видані Єврокомісією, вдалося домогтися значних досяг�
нень у приготуванні держави в цілому до членства в ЄС. Щодо
готовності і спроможності публічної адміністрації в Латвії
впоратися з відповідальністю запровадження директив і по�
літики ЄС, то для цього все ще необхідно зробити багато змін
та удосконалень. Особливо це стосується місцевих та регіона�
льних органів влади, які не були достатньою мірою залучені до
підготовчого процесу, організованого центральним Урядом.
Саме тому допомога партнерів по співробітництву – Асоціа�
ції місцевих та регіональних органів влади країн�членів та різ�
них європейських установ і організацій, що представляють їх
інтереси, у наступні роки матиме дуже велике значення для
удосконалення знань та навичок латвійських місцевих та ре�
гіональних органів влади, усвідомлення та виконання ними за�
вдань, пов’язаних з членством в ЄС».

Піроритети та основні напрями діяльності ULRGL були
визначені наступним чином:

«Тренування:

Використання наявних ресурсів ULRGL та пошук інших
фінансових можливостей для організації тренувань із
загальних питань ЄС, а також окремих проблем інтег�
раційного процесу, втілення політики ЄС та вимог, по�
в’язаних із запровадженням нового законодавства і
передвступних інструментів, спрямованих на декілька
аудиторій:
• радники ULRGL мають пройти навчання європейсь�

кому законодавству та політиці ЄС, бути обізнаними
щодо установ та програм фінансування у відповідно�
му секторі, бути готовими відстежувати процес на�
ближення законотворчого процесу та відповідати на
питання місцевих органів влади у певній сфері.;

• тренування організовано для політиків і працівників
апарату місцевих органів влади щодо завдань та обо�
в’язків цих органів в контексті майбутнього членст�
ва в ЄС.;

• підготовка працівників місцевих та регіональних ор�
ганів влади, відповідальних за питання євроінтеграції,
(регіональні інформаційні центри ULRGL, великі міста,
міжмуніципальні підрозділи, які спільно працюють над
розвитком певних місцевостей Латвії) до консульту�
вання місцевих органів влади з питань ЄС, процесу ін�
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теграції, пошуку можливостей реалізації проектів та
допомоги у розробці проектних пропозицій.;

Розповсюдження інформації:

Подальше запровадження інформаційної стратегії, роз�
робленої для ULRGL, яка включає наступні заходи, пов’я�
зані з питаннями ЄС:
• продовжити розпочаті заходи з поширення всієї до�

ступної ULRGL інформації через регіональні інформа�
ційні центри;

• розіслати наявну інформацію місцевим органам вла�
ди, що мають доступ до електронної пошти;

• включити термінову інформацію щодо євроінтегра�
ції та пошуку джерел фінансування у щотижневий
вісник;

• запровадити у журналі «Logs», який видається ULRGL
щомісяця, рядок, в якому співробітник з питань євро�
інтеграції публікуватиме статті, підготовлені
контактними особами з міністерств на теми, що
стосуються ЄС та цікавлять місцеві органи влади;
Брюсселю щодо ходу переговорів та новин з Директо�
ратів, Комітету Регіонів; представництв місцевих
та регіональних органів влади у Брюсселі;

• за сприяння партнерських установ в рамках двосто�
ронніх програм допомоги публікувати для потреб міс�
цевих органів влади інформаційні матеріали, з
питань, що особливо цікавлять ці органи (соціальна,
екологічна та регіональна політика, передвступні
фінансові інструменти та інше).

Діяльність URLGL мала істотний вплив на підготовку орга!
нів місцевого самоврядування до членства в Європейському
Союзі та побудови сприятливого відношення з боку регіональ!
них громад.

Íàçäîãàíÿþ÷è ªâðîïó: ïîë³òè÷í³ óìîâè
³íòåãðàö³¿

Дорога Латвії (так само як Естонії та Литви) не була прос!
тою та однозначною. Протягом певного часу здавалось, що у
випадку балтійських країн можливою є інша дорога повернен!
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ня до міжнародної спільноти, ніж приєднання до Європейсько!
го Союзу, – шляхом створення регіональної інтеграційної
структури скандинавських країн (Норвегії, Данії, Швеції, Фін!
ляндії) та трьох балтійських республік

13
. Однак остаточно пе!

реміг вимір європейської інтеграції, перш за все,беручи до
уваги більш повну інституціоналізацію інтеграції та більш ком!
плексні гарантії політичної безпеки, економічної стабільності
та збереження внутрішнього порядку.

Аналізуючи роль Європейського Союзу протягом постра!
дянського періоду, слід враховувати, що на відміну від нетрива!
лого і неструктурованого досвіду існування Ради Взаємної
Економічної допомоги, процес інтеграції Європейського Союзу
пройшов довгу дорогу стабільної інституціоналізації. Постійне
підтвердження переваг та правоти цих процесів спонукало
східноєвропейські держави до намагань одержання повнопра!
вного членства в ЄС. З боку Європейського Союзу існувало
занепокоєння перед надмірними вибухами активності канди!
датів, але передбачувальні користі, які обіцяли нові ринки, були
чинниками, що окреслювали політику Євросоюзу.

Спочатку східна політика Євросоюзу базувалася на про!
грамах допомоги, які були спрямовані на формування «сприя�
тливих умов для гармонічного розвитку та розширення
торгівлі, а також розширення комерційного і економічного
співробітництва на основі рівності, недискримінації, взаємної
вигоди та взаємодії»14

. Що стосується «комерційного співро!
бітництва», члени ЄС зобов’язані надавати один іншому «умови
найбільшого сприяння для розвитку торгівлі», а «економічне
співробітництво» передбачало розвиток спільних підпри!
ємств, прискорення наукового та технологічного прогресу, за!
хист малого та середнього підприємництва.

Хоча експансія Європейського Союзу на схід розпочала!
ся відразу ж після розпаду старого порядку, Естонія, Латвія та
Литва включилася у цей процес лише у 1992 році, завдяки про!
грамі Phare та Європейській Енергетичній Карті. Головною
причиною виключення Балтійських країн з цього процесу був
тиск з боку Росії, яка наполягала на тому, щоб ці три держави
вважалися частиною колишнього СРСР. З цієї причини три бал!
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тійські республіки ще активніше намагалися зблизитися із за!
ходом, щоб зберегти знов одержану незалежність та відновити
інтеграцію у міжнародну систему після 50 років відсутності.

Більше того, діяльність Євросоюзу у балтійському регіоні
мала потужний вплив на відносини між учасниками самого
Європйського Союзу. Насправді, Франція та Німеччина грали
найбільш активну роль у визначенні принципів політики Євро!
союзу щодо країн Східної Європи. В той час як позиція Німеч!
чини була продиктована її тривалою історичною традицією,
позиція Франції ґрунтувалася на егоцентричному сприйнятті,
яке загалом характерне для французької національної політи!
ки. Париж дійсно був занепокоєний намірами Німеччини щодо
об’єднання та економічної експансії на Схід, оскільки їх успіш!
на реалізація послабила б центральну позицію Франції, яку вона
завжди намагалася займати в процесі європейської інтеграції.

Таким чином, конкуренція між Францію та Німеччиною, з
одного боку, а також інтеграція Фінляндії і Швеції – з іншого,
стали головними причинами, на основі яких Євросоюз сфор!
мував свою нейтральну позицію стосовно країн Балтії.

Заходи ЄС були спрямовані, головним чином, на розви!
ток ринків східноєвропейських країн відповідно до організації
та потреб західної економіки. Враховуючи це, головним пріо!
ритетом була стабілізація економіки східноєвропейських країн
шляхом створення Європейського банку реконструкції та роз!
витку.

Організаційно та економічно Банк знаходився під конт!
ролем держав!членів ЄС, які володіли контрольним пакетом ак!
цій та можливістю приймати стратегічні рішення. За таких
умов цілком зрозумілі підстави «східних» зауважень щодо не!
спроможності Банку повною мірою забезпечити фінансові по!
треби цього регіону

15
.

Незважаючи на те, що на початковому етапі проникнення
Євросоюзу у Східну Європу країни Балтії були виключені з цьо!
го процесу, три республіки були досить оптимістично настро!
єні щодо розбудови відносин із західними сусідами. Перші
угоди [йдеться про Європейські угоди – прим. автора] розгляда!
лись як «перша фаза повернення країн до Європи та [.....] набли�
ження до Польщі, Угорщини та Чехословаччини шляхом
укладення Угод про асоціацію із Співтовариствами»16

.
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Зацікавленість Євросоюзу щодо балтійських країн знай�
шла своє відображення у промові Комісара ЄС з питань торгівлі
Сера Леона Бріттана, який під час відкриття переговорів щодо
укладення Європейських угод з Естонією, Латвією та Литвою
відзначив, що «вражає, що за три короткі роки після віднов�
лення Балтійських країн як незалежних держав, вони домогли�
ся такого значного прогресу» 17

. Дійсно, балтійські держави
розпочали прискорювати процес повної інтеграції через звер�
нення до держав�членів ЄС «розглянути шляхи і засоби, які б
розширили євроінтеграційний процес з метою забезпечення
безпеки та розвитку у всьому регіоні»18

. Насправді, «Балтійсь�
кий регіон, який виступає головним торговельним шляхом до
Росії, є сам по собі зростаючою економічною зоною» (Press
Release: 1994c). Регіон Балтійського моря вважається держава�
ми–членами ЄС «потужним ринком та важливим центром
економічної діяльності» (Ibid.). Наприклад, розвиток Трансбал�
тійського коридору та коридору Гельсінкі – Санкт�Петербург
здійснювався на основі програми технічної допомоги PHARE,
яка залишається головним інструментом у цій сфері.

У той же час, перспектива вступу балтійських держав до
ЄС погіршувалася неоднаковою економічною ситуацією в ре�
гіоні. Так, у 1993 році кращі показники економічного розвитку
дозволили Уряду Естонії усунути всі перешкоди у торгівлі з Єв�
росоюзом та намітити план заходів в напрямі повної інтеграції.
Якщо більш стабільна економіка Естонії давала підстави цій
країні сподіватися на швидку інтеграцію в міжнародну спільно�
ту, то для Литви і Латвії це, навпаки, погіршувало перспективу.
Де факто нерівномірний економічний розвиток балтійських
держав зіграв вирішальну роль у тому, як складалися їх відноси�
ни з Європейським Союзом. В той час, як естонському уряду
вдалося налагодити торгівлю з ЄС на рівних та взаємовигідних
умовах, Латвії і Литві довелося проходити різні перехідні пе�
ріоди, що було пов’язано з їх економічними умовами.

Серед балтійських держав найбільш впевненими у своєму
успіху була Естонія. Уряд цієї країни здійснював моніторинг
власної зовнішньоторговельної політики в напрямі ЄС. Голо�
вним завданням Міністерства закордонних справ було чітко
визначено: зменшення залежності від сходу, особливо щодо
енергоносіїв; нарощення експортного потоку на захід через ін�
теграцію до світової системи торгівлі та залучення іноземних
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інвестицій з метою модернізації виробництва та інфраструкту�
ри; урізноманітнення форм іноземного інвестування та наро�
щення його обсягу.

Окрім цих складностей, у взаємних відносинах між Лат�
вією та Європейським Союзом процес асоціації, а потім і підго�
товки до членства відбувався досить динамічно. Про це свідчать
помітні результати, оголошені в звіті «Друге зібрання Ради Асо�
ціації Латвія�ЕС», яке відбулося у Люксембурзі 22 лютого 1998 в
рамках засідання Ради ЄС із загальних справ

19
. Латвія скориста�

лася цією нагодою, щоб нагадати про свою готовність просува�
тися до наступного етапу у відносинах з ЄС: офіційних
переговорів про набуття членства. Офіційна спільна заява, по�
годжена Радою Асоціації визнала багато із здобутків Латвії у
цьому напрямі. Одночасно у названому документі була підкрес�
лена необхідність консолідувати економічну стабільність, усу�
нути недоліки, які залишилися у регуляторній та дозвільній
системах, продовжити удосконалення правового поля в сфері
діяльності підприємств та завершення процесу приватизації

20
.

У заяві також зазначалося про потребу подальших заходів у
сферах стандартів, сертифікації, державної допомоги, захисту
навколишнього середовища та регіонального розвитку. Одно�
часно ЄС наголошував на окремих недоліках у захисті прав
інтелектуальної власності, захисті інформації, нагляді за стра�
ховими послугами, адмініструванні податків та митному регулю�
ванні, сільському господарстві, сферах юстиції та внутрішніх
справ.

У висновках документу
21

, презентованого Латвією на за�
сіданні Ради, було зазначено: «Латвія суттєво просунулася на
шляху до забезпечення повної відповідності критеріям вступу
до ЄС. Усі короткотермінові пріоритети «Партнерства заради
членства» виконані. Латвія успішно виконала Копенгагенські
політичні критерії. Прискорилася темпи соціальної інтеграцї.
Завдяки цілеспрямованій економічній реформі, Латвія домог�
лася стабільного економічного росту. Запровадження структур�
них реформ надає Латвії можливість витримати конкурентний
тиск та дію ринкових сил у ЄС протягом середньотермінового
періоду. Об’єктивна оцінка готовності Латвії виконувати обо�
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в’язки країни�члена ЄС дає підстави очікувати започаткування
переговорів про вступ протягом поточного року».

Латвія підкреслила під час засідання Ради ЄС в Люксембу�
рзі, що одна з головних політичних подій, яка відбулася у дер�
жаві після першого засідання Ради Асоціації, референдума
щодо внесення доповнень до Закону «Про громадянство» з ме�
тою прискорення соціальної інтеграції, стала «останнім вели�
ким кроком до повної відповідності рекомендаціям ОБСЄ».
Одночасно «суттєвим досягненням стало піднесення захисту
прав людини та основоположних свобод до конституційного
рівня шляхом ухвалення Розділу про права людини як складової
частини Конституції».

У 1998 році найвищим пріоритетом було визначено сфе�
ру юстиції та внутрішніх справ і вжито заходів щодо усунення
недоліків, визначених у пакеті структурних, бюджетних та сіль�
ськогосподарських реформ, передбачених «Програмою 2000».
Особлива увага при цьому була приділена реформуванню судо�
вої системи відповідно до стандартів ЄС, посиленню боротьби
проти організованої злочинності і тероризму, розв’язанню
проблеми корупції. Уряд виділив на зміцнення східного кордо�
ну бюджетні кошти і щоденно контролював їх використання.

Латвія визнала необхідність посилення боротьби з коруп�
цією та злочинністю серед державних службовців «білих комірців»
(white�collar – crime) . 27 січня 1998 року республіка підписала
Європейську кримінальну конвенцію з питань корупції (Euro�
pean Criminal Law Convention on Corruption) та розпочала за�
провадження Програми упередження проявів корупції.

Рада з питань упередження корупції під керівництвом
Міністра юстиції розробляла і забезпечувала реалізацію націо�
нальної політики у цій сфері. Закон «Про упередження проявів
корупції» містить головні правові норми, які стосуються цієї
проблематики. У 1998 році до цього Закону було внесено допо�
внення з метою посилення протидії корупції. Одночасно було
посилено положення Кодексу про адміністративні правопору�
шення. У квітні 1998 року набув чинності новий Кримінальний
кодекс. З метою виявлення випадків корупції у складі державної
поліції було утворено Департамент фінансового аналізу, аудиту
та контролю.

Тим часом за інформацією, яка офіційно подавалась до
інституцій ЄС у 1998 році, «економіка Латвії продовжувала
стабільно і швидко зростати. У 1997 році приріст ВВП стано�
вив 6,5%, і навіть з урахуванням фінансово кризи в сусідній Ро�
сії, його рівень у 1998 році прогнозується на рівні 4%. Показник
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інфляції продовжив знижуватись і до кінця 1998 році скоро�
тився до 2,8%. Бюджет залишається збалансованим четвер�
тий рік поспіль. Прогнозний рівень державного боргу на кінець
1998 року складає близько 10,6% від ВВП. Державні витрати
збалансовані. Центральний банк жорстко дотримувався своєї
політики підтримки стабільного обмінного курсу національ�
ної валюти (лата), і загальні міжнародні резерви були під�
вищені, не зважаючи на збільшення дефіциту поточних
рахунків»22

.
У відповідь опублікований наприкінці 1998 року Звіт Ев�

рокомісії про прогрес щодо вступу країн – кандидатів було
опрацьовано План заходів щодо усунення недоліків, визначе�
них у регулярному звіті Єврокомісії, та затверджено рішенням
Уряду  в грудні 1998 року.

Третє засідання СПК було проведено у 25�26 січня 1999
року у Брюсселі. В ході роботи Комітету були обговорені питан�
ня, пов’язані з Регулярним звітом Єврокомісії щодо Латвії,
Звітом Європарламенту щодо Латвії, Віденської Ради, політич�
ної та економічної ситуації в Латвії, боротьби з корупцією та ор�
ганізованою злочинністю.

Комітет ухвалив Декларацію та Рекомендації, в яких:
• звернувся до країн�членів ЄС з проханням «терміново

розпочати переговори з Латвією щодо набуття нею
членства в ЄС»;

• звернувся до держав�членів ЄС та Єврокомісії щодо
«активного реформування інституцій і політики ЄС...,
одночасно приймаючи до уваги, що внутрішні рефор�
ми ЄС не можуть розглядатись як перешкоди для запо�
чаткування переговорів з наступними країнами –
кандидатами»;

• підкреслив важливість встановлення добросусідських
відносин з Росією, підтримав заходи Уряду Латвії в цьо�
му напрямі і закликав Росію «спільно з Латвією пожва�
вити роботу Латвійсько�російського двостороннього
комітету та невідкладно підписати підготовлені
міжнародні угоди між Латвією та Росією».

На основі результатів цього засідання Європейська Ко�
місія сформулювала свій відгук щодо можливості початку пере�
говорів з Латвією про приєднання.
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Хронологія відносин між Латвією
та Європейським Союзом

2002

13 грудня

Протягом засідання Європейської Ради в Копенгагені
Латвія офіційно завершує переговори з Європейським
Союзом про приєднання до Співтовариств. Підписання
Акту про приєднання заплановано на 16 квітня 2003 року
в Афінах. Датою вступу до Європейського Союзу визна�
чено 1 травня 2004 року

24 �25 листопада

Позачергове зібрання Європейської Ради у Брюсселі під�
тверджує чіткий намір Євросоюзу завершити переговори
про вступ з 10 країнами�кандидатами, в тому числі з Лат�
вією, на засіданні Європейської Ради в Копенгагені 12�13
грудня і підписати Акт про приєднання у квітні 2003 року

18 листопада
Рада Євросоюзу із загальних питань та зовнішніх
відносин приймає рішення щодо прийняття до складу ЄС
країн � нових членів 1 травня 2004 року

9 жовтня
Європейська Комісія видає 6�й і останній Звіт про прог�
рес на шляху до членства, в якому рекомендує завершити
переговори про вступ Латвії до ЄС до кінця 2002 року

12 червня
Національний Звіт про результати просування Респуб�
ліки Латвія, поданий до Європейської Комісії

12 червня
Шосте зібрання Комітету Асоціації «Європейський Со�
юз�Латвія» відбулось у Брюсселі

11 червня

Переговори на рівні міністрів стосовно вступу Латвії до
ЄС відбулись у Люксембурзі. Латвія завершує переговори
про вступ до ЄС за напрямами «Податки», «Регіональна
політика і структурні інструменти» та «Співробітництво в
сфері юстиції та внутрішніх справах»

22 квітня
Латвія завершує переговори про вступ до ЄС за напрямом
«Телекомунікації та інформаційні технології»

19 лютого
П'яте зібрання Комітету Асоціації «Європейський Со�
юз�Латвія» відбулось у Брюсселі

2001

21 грудня
Латвія завершує переговори про вступ до ЄС за напрямом
«Транспортна політика»

12 грудня

Переговори на рівні міністрів стосовно вступу Латвії до
ЄС відбулись у Брюсселі. Зібрання підтвердило домов�
леність, досягнуту раніше Головними Уповноваженими,
щодо завершення переговорів за п'ятьма напрямами:
«Конкурентна політика», «Рибальство», «Навколишнє
середовище», «Митний союз» та «Фіскальний контроль»

28 листопада
Латвія завершує переговори про вступ до ЄС за трьома
напрямами: «Конкурентна політика», «Фіскальний
контроль» та «Навколишнє середовище»
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13 листопада
Європейська Комісія видала Регулярний Звіт про прогрес
на шляху до членства по кожній країні � кандидату, а та�
кож Стратегію розширення

26 жовтня
Латвія завершує переговори про вступ до ЄС за напря�
мами: «Митний союз» і «Рибальство»

29 червня
Національний Звіт про результати просування Респуб�
ліки Латвія, поданий до Європейської Комісії

27 червня

Переговори на рівні заступників міністрів стосовно всту�
пу Латвії до ЄС відбулись у Брюсселі. Переговори за на�
прямом «Свобода пересування громадян» були
припинені і розпочаті за напрямом «Співпраця в сфері
юстиції та внутрішніх справах»

13 червня
Четверте зібрання Комітету Асоціації «Європейський
Союз�Латвія» відбулось у Ризі

12 червня

Переговори на рівні міністрів стосовно вступу Латвії до
ЄС відбулись у Люксембурзі. Досягнута домовленість про
завершення переговорів ще за двома напрямами:
«Свобода надання послуг» та «Соціальна політика і
зайнятість»

17 травня

«Європейські дебати» у Сеймі, Парламенті Латвії. Інфор�
мація про підготовлений Міністерством закордонних
справ Звіт щодо реалізації Стратегії інтеграції Республіки
Латвія до Європейського Союзу

17 травня

Переговори на рівні Головних Уповноважених стосовно
вступу Латвії до ЄС відбулись у Брюсселі. Переговори за
напрямами «Вільний рух капіталу» і «Законодавство про
підприємства» були припинені і розпочаті за напрямами
«Податки» та «Фінансовий контроль»

30 березня

Переговори на рівні Головних Уповноважених стосовно
вступу Латвії до ЄС відбулись у Брюсселі. Латвія розпо�
чинає переговори за 8 новими напрямами і завершує їх за
двома напрямах: «Вільне пересування товарів» і «Куль�
турна політика та політика щодо аудіовізуальної про�
дукції»

27 лютого
Четверте зібрання Ради Асоціації «Європейський
Союз�Латвія» відбулось у Брюсселі

6 лютого
Шосте засідання Спільного парламентського комітету
відбулось у Брюсселі

2000

18 грудня
Інформація про підготовлений Міністерством закор�
донних справ Звіт щодо реалізації Стратегії інтеграції
Республіки Латвія до Європейського Союзу

18 грудня
Зібрання Європейської Ради у Ніцці ратифікувало Страте�
гію розширення, підготовлену Європейською Комісією

21 листопада

Переговори на рівні міністрів стосовно вступу Латвії до ЄС
відбулись у Брюсселі. Міністри закордонних справ вирiши�
ли припинити переговори за напрямами: «Економічний і
монетарний Союз «, «Промислова політика», «Захист прав
споживачів і охорона здоров'я» та «Зовнішні відносини»
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14 листопада
Переговори на рівні заступників міністрів стосовно
вступу Латвії до ЄС відбулись у Брюсселі

8 листопада
Європейська Комісія видала Регулярний Звіт про прогрес
на шляху до членства по кожній країні�кандидату, а також
Стратегію розширення

24 жовтня
Переговори на рівні заступників стосовно вступу Латвії
до ЄС відбулись у Брюсселі

18�19 вересня
Шосте засідання Спільного парламентського комітету
відбулось у Брюсселі

13�14 вересня

Зустріч Головних Уповноважених і вищих посадових
осіб країн � кандидатів на вступ до ЄС відбулась у Вільнюсі.
Цей захід також відвідали представники Європейської
Комісії та президенції ЄС від Франції

3 липня
Національний Звіт про результати просування Респу�
бліки Латвія поданий до Європейської Комісії

16 червня
Третє зібрання Комітету Асоціації «Європейський
Союз�Латвія» відбулось у Брюсселі

14 червня

Зустріч на рівні міністрів в рамках Конференції з питань
вступу до ЄС відбулась у Люксембурзі. Протягом зібрання
посадовці підтвердили домовленість, досягнуту в ході
зустрічі заступників голів делегацій 25 травня

25 травня

Переговори щодо вступу Латвії до ЄС на рівні заступників
мністрів відбулися у Брюсселі. Тимчасово припинені
переговори за напрямами «Спільна закордонна політика
і політика безпеки», «Статистика», «Освіта і тренування»,
«Наука і дослідження» і «Малі і середні підприємства»

28 березня
Переговори на рівні міністрів стосовно вступу Латвії до
ЄС відбулись у Брюсселі

15 лютого
Офіційне відкриття Міжурядової конференції з питань
вступу Латвії до ЄС відбулося у Брюсселі

15 лютого
Третє засідання Ради Асоціації «Європейський Союз —
Латвія» відбулося у Брюсселі

9 лютого
Сейм Латвії затвердив Стратегію інтеграції Республіки
Латвія до Європейського Союзу

31 січня � 1
лютого

Четверте засідання Спільного парламентського комітету
«Латвія � ЄС» відбулось у Брюсселі

1999

10�11 грудня
Європейська Рада на засіданні у Гельсінкі вирішила
розпочати переговори щодо вступу до ЄС країн «другої
хвилі», в тому числі і Латвії

13 жовтня

Європейська Комісія видала Регулярний Звіт про прогрес
на шляху до членства всіх країн � кандидатів щодо вступу
до ЄС. У висновках цього звіту Комісія рекомендувала
розпочати переговори про вступ до ЄС з Латвією

1 липня
Національний Звіт про результати просування Респуб�
ліки Латвія, поданий до Європейської Комісії
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16 червня
Друге зібрання Комітету Асоціації «Європейський Со�
юз�Латвія» відбулось у Ризі

Весна
Другий етап переговорів про вступ до ЄС (аналітична фа�
за скринігу aquis розпочалась у Брюкселі

22 лютого
Друге засідання Ради Асоціації «ЄС � Латвія» відбулося у
Люксембурзі

25�26 січня
Третє зібрання Спільного парламентського комітету
«Латвія � ЄС» відбулося у Брюкселі

1998

11�12 грудня
Рада Європи на засіданні у Відні приймає рішення не роз�
починати переговори щодо вступу до Євросоюзу країн
«другої хвилі»

20 жовтня
Кабінет Міністрів ухвалює Стратегію інтеграції Латвії до
Євросоюзу

5�6 жовтня
Друга Європейська конференція (щодо юстиції та внут�
рішніх питань)

Вересень
Європейська Комісія видає Звіт про прогрес на шляху до
членства по кожній країні � кандидату на вступ до ЄС

31 серпня
Національний Звіт про результати просування Респуб�
ліки Латвія поданий до Європейської Комісії

2�3 червня
Друге засідання Спільного парламентського комітету
«Латвія � ЄС» відбулося у Ризі

3 квітня
Перший етап переговорів про вступ до ЄС (аналітична
фаза скринінгу aquis) розпочалась у Брюсселі

30 березня

Оголошений офіційний початок переговорів про вступ
до ЄС нових країн � кандидатів. Європейська комісія про�
понує новим країнам кандидатам на вступ до ЄС про�
граму «Партнерство заради вступу до ЄС»

28 березня
Кабінет Міністрів затверджує третю Національну програ�
му інтеграції Латвії в ЄС (Національна програма щодо
адаптації aquis)

12 березня
Відбулось перше зібрання Європейської конференції
(організоване Європейською Радою в Люксембурзі)

23 лютого
Перше засідання Ради Асоціації «Латвія — ЄС»
(організоване в рамках Угоди про асоціацію «Латвія —
ЄС») відбулося у Брюсселі

1 лютого
Європейська угода (про заснування Асоціації «Латвія —
ЄС») між ЄС та Латвією набула чинності

1997

грудень
Кабінет Міністрів утворює Раду вищих посадових осіб �
орган з питань управління і координації процесу інте�
грації

12 грудня
Рада ЄС на засіданні в Люксембурзі вирішила охопити всі
11 країн — кандидатів на вступ до ЄС в процесі розши�
рення Євросоюзу
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3 листопада
Перша зустріч Спільного парламентського комітету «ЄС �
Латвія» проведена у Ризі

27 жовтня
Рада європейської інтеграції Латвії прийняла другу
Національну програму інтеграції Латвії до ЄС

26 серпня

Кабінет Міністрів затвердив Меморандум Уряду Респуб�
ліки Латвія щодо «Програми 2000» – Позиція Європейсь�
кої Комісії стосовно звернення Латвії про набуття
членства в Європейському Союзі та урядовий План
заходів щодо вдосконалення процесу інтеграції Латвії в
ЄС

26 червня

Європейська Комісія видає документ під назвою «Про�
грама 2000», в якому містяться висновки по кожній країні –
кандидату на вступ до ЄС, в т.ч. Латвії, а також реко�
мендації щодо початку переговорного процесу

16 червня
Завершує роботу міжурядова конференція і Європейська
Рада в Амстердамі укладає новий Договір (Амстердамсь�
кий Договір)

20 травня
Заснована неурядова організація «Європейський Рух в
Латвії»

Квітень
Місія Латвії в ЄС заснована у Брюсселі, відділившись від
Посольства Латвії у країнах Бенілюксу

1996

18 грудня
Кабінет Міністрів ухвалює першу Національну програму
інтеграції Латвії в ЄС

вересень
Кабінет Міністрів Латвії засновує Центр перекладів і тер�
мінології

26 липня
Латвія передає Делегації Європейської Комісії відповіді на
анкету

Квітень
Європейська Комісія пропонує Латвії заповнити анкету,
що складається з більш ніж 2000 питань, згідно з вис�
новками засідання Ради ЄС у Мадриді

2 квітня
У Ризі відбулась перша зустріч Спільного парла�
ментського комітету «Латвія � ЄС», на якій розглядались
питання Угоди про вільну торгівлю

29 березня Міжурядова конференція розпочала роботу у Турині

лютий
Кабінет Міністрів вирішує заснувати Раду європейської
інтеграції

лютий
Предстаництво Європейської Комісії розпочало роботу у
Латвії

1995

Грудень

Рада ЄС на засіданні в Мадриді пропонує Європейській
Комісії відпрацювати позицію по кожній країні – канди�
дату на вступ до ЄС і організувати міжурядову конфе�
ренцію для підготовки процесу розширення Євросоюзу

Листопад У Сеймі створений Комітет у європейських справах
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27 жовтня
Уряд Латвії подає заявку на вступ до ЄС, президенцію в
якій здійснює Іспанія

14 жовтня
Всі політичні партії у Сеймі 6�го скликання (Парламент)
підтримують Декларацію Президента стосовно інтеграці
Латвії до ЄС

13 жовтня
Президент і Прем'єр�міністр підписують офіційну заявку
Латвії на вступ до ЄС

26 червня
Рада Євросоюзу на засіданні в Каннах ухвалює Білу Книгу
про інтеграцію країн асоціації Центральної та Східної
Європи з внутрішнім ринком Європейсього Созу

12 червня
Підписано Європейську угоду (щодо утворення Асоціації
«Латвія � ЄС») між ЄС та Латвією

1 січня
Угода про вільну торгівлю і питання між Латвією та ЄС
набуває чинності

1994

Грудень
Передвступна стратегія країн – нових кандидатів рати�
фікована на засіданні Ради ЄС в Ессені

11 листопада
Кабінет Міністрів приймає рішення про утворення Бюро
з питань європейської інтеграції

18 липня
Угода між Латвією та ЄС про вільну торгівлю та питання,
пов’язані із торгівлею, підписана та замінює попередню
Угоді, ухвалену в 1992 році

9 травня
Латвія увійшла до Західно�Європейського Союзу як асо�
ційований партнер (Люксембург, декларація Кіршберга)

1993

5 серпня
Угода між Республікою Латвія та Європейським Еконо�
мічним Співтовариством з питань рибаловства набуває
чинності

Червень
Рада ЄС на засіданні у Копенгагені ухвалює оціночні кри�
терії для нових країн�кандидатів на вступ до ЄС (Ко�
пенгагенські критерії)

5 травня
Підписана Угода між Республікою Латвія та Європейським
Економічним Співтовариством з питань риболовства

1 лютого
Угода між Республікою Латвія та Європейським Еконо�
мічним Співтовариством з питань торговельного і комер�
ційно�економічного співробітництва набуває чинності

1992

11 травня

Підписана Угода між Республікою Латвія та Європейсь�
ким Економічним Співтовариством з питань торговель�
ного і комерційно�економічного співробітництва, про
що видано відповідну політичну декларацію

1 січня Країни Балтії включені до програми PHARE

1991

27 серпня Європейська Комісія визнає незалежність Країн Балтії
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Перелік скорочень:

ДЄСПВ � Договід про заснування Європейського (Еконо�
мічного) Співтовариства

ДЄС – Договір про Європейський Союз
ЄСП � Європейські Співтовариства
ЄС – Європейський Союз
Суд ЄСП – Суд Європейських Співтовариств
ЄАП – Європейський Адміністративний Простір
ЕСК – Економічний і соціальний комітет
СОТ – Світова організація торгівлі
ОЕСР – Організація економічного співробітництва і роз�

витку
ОБСЄ – Організація з безпеки та співробітництва в Європі
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ACQUIS COMMUNAUTAIRE – французький термін, який вживається для визначення
прав і обов’язків, що випливають з установчих договорів, правових та норма�
тивних актів Європейського Союзу. (ПРАВОВИЙ ДОРОБОК ЄВРОПЕЙСЬКО�
ГО СПІВТОВАРИСТВА)

ACQUIS POLITIQUE– відноситься до прав і обов’язків держав�членів Європейського
Союзу, які випливають зі співпраці держав�членів ЄС в рамках І та ІІ стовпа
ЄС, в тому числі, з реалізації Спільної зовнішньої політики та політики безпе�
ки, а раніше (до моменту підписання Амстердамського договору) з Європей�
ського політичного співробітництва. Співпраця у галузі зовнішньої політики
носить характер міжнародного співробітництва, а не наднаціональної інтег�
рації. В результаті acquis politique більш слабо розвинута ніж acquis
communautaire.

Ñ

CELEX – Багатомовна база даних Європейського Союзу, яка систематично понов�
люється. Окрім офіційного правового доробку Співтовариств охоплює та�
кож документи Європейської Комісії, запити членів Європейського
Парламенту, висновки Європейського Суду Аудиторів. Загалом вона нарахо�
вує від 50 000 до 60 000 сторінок кожною офіційною мовою Європейського
Союзу.

²

ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre�Accession) – Фонд технічної допомоги ЄС.
Метою фонду є підготовка країн�кандидатів Центральної та Східної Європи
на вступ до Європейського Союзу в галузі охорони довкілля та транспорту. В
рамках ISPA фінансуються проекти в галузі охорони навколишнього середо�
вища та транспорту у відповідності до принципів документів «Партнерства
заради членства» та «Національної програми підготовки до членства в Євро�
пейському Союзі». Бюджет ISPA встановлено на рівні 1,04 млрд. євро на рік,
починаючи з 2000 року. Із приєднанням до Європейського Союзу країни�ка�
ндидати втратять право використовувати кошти фонду ISPA.

SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) – Спеціа�
льна передвступна програма для розвитку сільського господарства та сільсь�
ких територій. SAPARD є програмою фінансової допомоги для країн, які
намагаються стати членами ЄС. Його основним завданням є підтримка захо�
дів, що мають метою покращання ситуації в сільському господарстві країн�
кандидатів, на які Європейська Комісія щорічно виділяє 500 млн. євро
SAPARD є багаторічною програмою розрахованою на термін 2000–2006 рр..
Основними напрямкамидіяльності в рамках програми SAPARD є:
– інвестиції в сільські господарства (15% загальних коштів);
– підвищення якості виробництва молока до стандартів ЄС, модернізація го�
сподарств, що спеціалізуються в продукції убойних тварин, пристосування
сільських господарств до стандартів, прийнятих в сфері охорони навколиш�
нього середовища;
– розвиток та покращання сільської інфрастуктури (45% коштів) та інші.
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Програма 2000 (Agenda 2000): Заради сильного та розширеного Євросоюзу – Де�
тальна стратегія зміцнення та розширення Європейського Союзу на початку
ХХІ століття, яка була підготовлена Європейською Комісією в 1997 році за
пропозицією Жака Сантера. Цей документ, який також називають Пакетом
Сантера, визначає стратегію зміцнення ЄС, зростання конкурентоспромож�
ності, модернізації ключових політик, розширення ЄС, інституційних ре�
форм, реформи спільної сільськогосподарської політики, зростання рівня
зайнятості і рівня життя, та фінансування діяльності ЄС з бюджету Співтова�
риства на 2000�2006 роки, в тому числі витрат на структурні цілі. Друга части�
на документу детально висвітлює стан підготовки до членства одинадцяти
країн�кандидатів та рекомендує розпочати переговорний процес з Угорщи�
ною, Польщею, Естонією, Чехією, Словенією та Кіпром. «Програма 2000» бу�
ла прийнята на зустріч і у верхах Європейської Ради в Берліні в березні 1998
року.

Амстердамський Договір – Підписаний 2 жовтня 1997 року в Амстердамі 15 дер�
жавами�членами Європейського Союзу. Набрав чинності 1 травня 1999 року.
Договір вносить поправки до Договору про Європейський Союз, Римських
договорів та інших актів Співтовариства. Найважливіші зміни – це поліпшен�
ня відкритості та прозорості діяльності інституцій Європейського Союзу, на�
голошення уваги на захисті прав громадян ЄС, спрощення процедури
прийняття рішень та інституційні зміни. Внесення змін до ІІІ стовпа (співро�
бітництво у сфері юстиції та внутрішніх справ), змін до ІІ стовпа (спільна зов�
нішня політика та політика безпеки), нові положення, які надають гнучкості
процесу інтеграції у формі механізму «тіснішого співробітництва». ІІІ стовп,
запроваджений згідно з положеннями Амстердамського договору, охоплює
співробітництво органів охорони правопорядку, судів у кримінальних спра�
вах.

Á

БілаКнига– Документ, який містить офіційну пропозицію політики в даному тема�
тичному напрямі, що презентується Європейською Комісією і має на меті
розпочати дискусію інституційного характеру на тему даної політики

БілаКнигапро інтеграціюкраїнасоціаціїЦентральноїтаСхідноїЄвропиз
внутрішнім ринком Європейського Союзу – Була ухвалена на зустрічі у
верхах Європейської Ради в Каннах у червні 1995 року. Цей документ реко�
мендував приорітети та черговість (послідовність) заходів в процесі адапта�
ції права Співтовариства до норм, обов’язкових в окремих секторах
внутрішнього ринку. На підставі Білої Книги урядами країн�кандидатів було
ухвалено відповідні регулювання з метою адаптації законодавства. Напри�
клад, на підставі Білої Книги та аналітичних матеріалів, які стосуються ступе�
ня адаптації законодавства був опрацьований, а потім 15 липня 1997 року
ухвалений Радою Міністрів Республіки Польща План заходів щодо адаптації
польської правової системи до рекомендацій Білої Книги Європейської Ко�
місії щодо інтеграції зі спільним ринком ЄС. План заходів мав характер уря�
дового документа, який слугував основою для організації та моніторингу
виконання адаптаційних заходів у сфері внутрішнього ринку. Він визначав,
які структури державного управління відповідають за опрацювання проектів
нових та запровадження змін до існуючих правових актів. Згаданий урядо�
вий документ було замінено Національною програмою підготовки до членс�
тва в ЄС.

Біла Книга про створення внутрішнього ринку – Документ опублікований Єв�
ропейською Комісією та формально схвалений Європейською Радою в 1985
році. Містив список з 282�х пропозицій заходів, які ліквідовуватимуть прак�
тичні, технічні та податкові бар’єри на шляху до спільного (внутрішнього)
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ринку. Щорічно Європейська Комісія подає на розгляд Раді та Європейсько�
му Парламенту звіт щодо заходів, які вже були здійснені.

Бюджет – Означає доходи Європейського Союзу та витрати на здійснення поточ�
ної політики та поточні видатки. Правова база бюджету – статті від 199 до
209а Римського Договору. Доходи бюджету – це кошти, які походять з трьох
джерел: імпортного мита, митних стягнень від імпорту сільськогосподарсь�
ких товарів та надходжень від ПДВ (до 1%), що сплачується державами�члена�
ми. Четвертим джерелом є внески держав�членів, які нараховуються
пропорційно до НВП держав�членів та не перевищують 1,27%. Річний бю�
джет приймається після тривалих переговорів між Радою Європейського Со�
юзу та Європейським Парламентом. Європейська Комісія відповідає за
складення проекту бюджету та його виконання. Натомість Європейський Суд
Аудиторів здійснює щорічний фінансовий контроль.

Â Ã

Внутрішнійринок– Це поняття було запроваджено Єдиним Європейським Актом,
який дає йому наступне визначення: «простір без кордонів, на якому гаранту�
ється вільне переміщення товарів, осіб, послуг та капіталу». ЄЄА встановив те�
рмін створення внутрішнього ринку до 31 грудня 1992 року. Біла Книга
Європейської Комісії про створення внутрішнього ринку визначила страте�
гію його створення і детальний план запровадження у життя окремих право�
вих положень. Спільний ринок – це ідеальний стан – внутрішній ринок, який
нагадує ринок національної держави, в якому немає жодних внутрішніх ба�
р’єрів.

Гармонізація – Координація або наближення правових інструментів, адміністра�
тивних принципів та економічної політики Європейського Союзу, яка пови�
нна запобігти можливим перешкодам на спільному ринку.

Ä

Директива – Правовий інструмент, за допомогою якого Рада Європейського Сою�
зу або Європейська Комісія можуть вимагати від держав�членів ухвалення
або змінення національного правового акту. Цей документ має обов’язковий
характер, якщо йдеться про планований результат, проте надає свободу ви�
бору методів його досягнення. Метою директив є уніфікація національного
законодавства держав�членів Європейського Союзу.

Договір про Європейський Союз (Маастрихтський договір) – Укладений та
підписаний на засіданні Європейської Ради, яке відбулося в Маастрихті 9–10
грудня 1991 року. Набрав чинності 1 листопада 1993 року шляхом ратифіка�
ції через референдум, проведений державами�членами. Договір заснував Єв�
ропейський Союз на основі Європейського Економічного Співтовариства та
Економічного і валютного союзу, які включені до І «стовпа» нової структури
ЄС, спільної зовнішньої політики і політики безпеки (ІІ «стовп»), співробітни�
цтва у сфері юстиції та внутрішніх справ (ІІІ «стовп» Європейського Союзу).

ДоговірпрозаснуванняЄвропейськогоСпівтовариства– Нова назва Догово�
ру про заснування Європейського (Економічного) Співтовариства, що була
надана на основі положень Договору про Європейський Союз.

Å ª

Європейське Економічне Співтовариство – Засноване в 1957 р. з метою ство�
рення спільного ринку; після 1967 р. цей термін також часто вживався, коли
йшлося про спільну діяльність ЄС. Згідно з Договором про Європейський Со�
юз, назву було змінено на Європейське Співтовариство.
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Європейське Співтовариство вугілля і сталі– Засноване у 1951 р. з метою фо�
рмування спільного ринку вугілля і сталі. Перша європейська організація,
створена за наднаціональним принципом і наділена значними повноважен�
нями по відношенню до національних урядів та підприємств.

Європейське Співтовариство з атомної енергії – Було засновано Римським
договором з метою сприяння розвиткові та дослідженням атомної енергети�
ки, створенню спільного ринку ядерного пального, контролю за ядерними
виробництвами та розвитку атомних технологій у мирних цілях в рамках
єдиних стандартів безпеки, а також з метою широкого комерційного вико�
ристання атомного палива та енергії.

Європейські Співтовариства – Колективний орган, який виник у 1967 р. вна�
слідок злиття адміністративного апарату Європейського Співтовариства з
атомної енергії, Європейського Співтовариства вугілля та сталі та Європейсь�
кого Економічного Співтовариства на основі Договору про фузію.

Європейські угоди– Угоди про асоціацію між ЄС та країнами Центральної та Схід�
ної Європи, укладені після 1991 року. Вони включають положення, які стосу�
ються політичного діалогу, культурного співробітництва, наближення
правових положень держав асоціації до стандартів, обов’язкових для Євро�
пейського Союзу, та низку типових положень для практики асоціації, метою
яких є створення зони вільної торгівлі промисловими товарами між сторо�
нами договору.

Європейська конференція– Була створена з метою забезпечення бази для проце�
су розширення ЄС завдяки об’єднанню зусиль держав�членів та країн, які
прагнуть вступити до ЄС. Це багатосторонній форум для політичних консу�
льтацій з питань, що становлять загальний інтерес, зокрема у таких сферах:
• спільна зовнішня політика та політика безпеки;
• юстиція та внутрішні справи;
• економіка та регіональна співпраця.
Європейську конференцію було започатковано на засіданні Європейської
Ради в Люксембурзі у грудні 1997 року за ініціативою Франції. Європейська
конференція скликається раз на рік на рівні глав держав або урядів за участю
Президента Комісії і раз на рік на рівні міністрів закордонних справ. Головує
на засіданні та країна, яка обіймає посаду Президента Ради Європейського
Союзу.

Економічнийтамонетарний (валютний) союз – Це процес гармонізації еко�
номічної та монетарної політики країн�членів Союзу з метою запроваджен�
ня єдиної валюти. Він був предметом обговорення Міжурядової конференції,
проведеної у грудні 1990 р. У Договорі про ЄС передбачається досягнення со�
юзу у три етапи:
– перший етап (1.07.1990–21.12.1993): вільний рух капіталу між країнами�
членами ЄС, тісніша координація економічної політики та співпраця між
центральними банками;
– другий етап (1.01.1994–31.12.1998): конвергенція (зближення) економіч�
ної та монетарної політики країн�членів (з метою забезпечення стабільності
цін та систем державних фінансів);
– третій етап (з 1.01.1999): створення Європейського Центрального Банку,
визначення обмінних курсів та запровадження єдиної валюти.
Від початку третього етапу економічного та монетарного союзу 1 січня 1999
р. в ньому брали участь одинадцять країн. Чотири держави�члена Європейсь�
кого Союзу не погодилися прийняти єдину валюту або тому, що вони так ви�
рішили – згідно з протоколами�додатками до Договору про ЄС, що дають їм
таке право (Велика Британія та Данія), – або тому, що їм не вдалося виконати
критерії конвергенції, визначені Маастрихтським Договором (Греція та
Швеція). Греція приєдналася з 1 січня 2001 року.

Економічно,соціальнийкомітет (англ. ECOSOC – Economic and Social Committee)
– Дорадчий та експертний орган Європейського Союзу, який забезпечує
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представництво різних соціальних та економічних груп (наприклад, вироб�
ників, селян, комерсантів, ремісників) в Європейському Союзі. Нині склада�
ється з 222 представників різних економічних та соціальних угрупувань
країн Європейського Союзу, обраних Радою ЄС на чотири роки. Згідно із по�
ложеннями Ніццького Договору кількість представників обмежена до 350
осіб, призначених кваліфікованою більшістю. Причому визначення держа�
вою представників до Комітету залежить від виконання ним обраних функ�
цій на регіональному рівні або функції, підпорядкованої політично
вибраному органу на регіональному рівні.

Європейська Комісія – Орган Європейського Союзу, який представляє інтереси
Співтовариства; має право законотворчої ініціативи та виконує виконавчі
функції. В процесі розширення Європейського Союзу Комісія виконує дуже
важливу роль, хоча формально не виступає в якості уповноваженого для пе�
реговорів. Зокрема, Європейська Комісія представляє списки скринінгу пра�
ва (згідно з проведеним нею розподілом на переговорні напрями),
представляє ЄС у ході процесу скринінгу права, готує проекти уніфікованих
позицій Європейського Союзу та представляє річні Періодичні звіти про
прогрес країн�кандидатів на шляху до членства в ЄС. Комісія представляє ін�
тереси цілого Євросоюзу і тому має враховувати також інтереси країн�канди�
датів – майбутніх членів Євросоюзу.

ЄвропейськаРада– Діяльність цього органу полягає у регулярних зустрічах керів�
ників урядів (а у випадку Франції – глави держави) держав�членів Європейсь�
кого Союзу. Європейську Раду було засновано згідно із комюніке, прийнятим
у грудні 1974 року на закритті Паризького саміту, а перше її засідання відбу�
лось в 1975 р. (в Дубліні, 10–11 березня). Існування Ради було визнано у Єди�
ному Європейському Акті, а її офіційний статус підтверджено в Договорі про
ЄС. Головним завданням Європейської Ради є визначення політичних рамок
розвитку Європейського Союзу. Європейська Рада відіграє ключову роль у
формуванні політичних вказівок для розвитку Спільної зовнішньої політики
та політики безпеки. Вона приймає остаточне рішення щодо пропозиції роз�
ширення Європейського Союзу.

ЄвропейськийПарламент– Орган Європейського Союзу, який представляє інте�
реси Співтовариств і виконує головні контрольні функції. Був створений у
1957 році в результаті об’єднання Парламентських асамблей Європейського
Економічного Співтовариства – Євроатому із Загальною асамблеєю Євро�
пейського Співтовариства вугілля і сталі, спочатку в якості Європейської пар�
ламентської асамблеї, яка в 1962 році (на основі Договору про фузію) змінила
назву на Європейський Парламент. З 1979 року вибори до нього відбувають�
ся шляхом прямого і загального голосування. Нині Європейський Парламент
нараховує 626 депутатів, які діляться на політичні фракції. Засідання Євро�
пейського Парламенту відбуваються на звичайних сесіях, які діляться на дві
частини – весняну і літню, та на надзвичайних сесіях. Засідання відбуваються
майже щомісяця, окрім періоду канікул. Найважливішими повноваженнями
Європейського Парламенту є участь у чотирьох процедурах прийняття
рішень – процедурі консультацій, згоди, інституційної співпраці і прийняття
спільних рішень та бюджетні повноваження. У сфері процесу розширення
Європейського Союзу Парламент приймає рішення згідно з процедурою
згоди щодо схвалення пропозиції розширення, яка представляється Радою
Європейського Союзу та затверджує проект Акту про приєднання.

ЄвропейськийСудпершої інстанції– Одна з головних інституцій Європейсько�
го Союзу. Займається дотриманням норм права шляхом прийняття постанов
та тлумачення установчих договорів ЄС. Має повноваження конституційно�
го суду, розглядає справи щодо органів ЄС, відносин між Співтовариством та
державами�членами, слідкує за відповідністю вторинного права праву уста�
новчих договорів (первинного права) та загальних принципів і норм права.
Виконує роль адміністративного суду, приймаючи скарги від фізичних та
юридичних осіб на рішення Співтовариств, та цивільного суду, приймаючи
рішення про позадоговірну відповідальність та контролюючи справи про
претензії та відшкодування, а також – арбітражного суду, приймаючи рішен�
ня згідно з домовленостями сторін. Суд виконує також контрольні функції.
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Він може давати оцінку відповідності проектів угод між Європейським Спів�
товариством та третіми державами і міжнародними організаціями до вимог
положень установчих договорів Співтовариства.

Єдиний Європейський Акт (англ. Single European Act) – Був підписаний дев’ятьма
державами�членами Європейського Співтовариства 17 лютого 1986 року
(решта держав�членів, а саме Данія, Греція й Італія підписали документ 28 лю�
того 1986 року) та після ратифікації державами�членами набрав чинності 1
липня 1987 року. В результаті цього Договір про Європейське Економічне
Співтовариство було розширено новими розділами, присвяченими питан�
ням координації монетарної політики, соціальній політиці, технологічним
дослідженням та розвитку, а також охороні довкілля. ЄЄА передбачає ство�
рення та розвиток спільних політик Співтовариства. Він призвів до створен�
ня 1 січня 1993 року внутрішнього ринку. ЄЄА також запровадив нову
процедуру співробітництва між Європейським Парламентом та Радою Мініс�
трів, – процедуру згоди Європейського Парламенту в процесі схвалення Ак�
тів про приєднання і Європейських угод та розвинув співробітництво
держав�членів у сфері зовнішньої політики.

Західноєвропейський Союз – Організація, створена у 1948 р. з метою співпраці у
сфері оборони та безпеки. Вона включає 28 країн з чотирма різними статуса�
ми: держави�члени, країни асоціації, спостерігачі та асоційовані партнери.
Країни ЄС мають статус держав�членів (крім Австрії, Данії, Фінляндії, Ірландії
та Швеції, які мають статус спостерігачів).
У Договорі про Європейський Союз цій організації було надано статусу «не�
від’ємної складової процесу розбудови Союзу» при збереженні її інституцій�
ної автономії; на неї покладено завдання розробки рішень та реалізації
заходів оборонного характеру. В листопаді 2000 року на Раді Міністрів безпе�
ки Західноєвропейського Союзу було ухвалено рішення про поступове роз�
формування цієї організації та передачу її повноважень відповідним
структурам і агентствам ЄС.

Зелені книги – Документи Комісії, що складаються з метою стимулювати обгово�
рення та розпочати процес консультацій на європейському рівні з конкрет�
ної тематики (такої як соціальна політика, єдина валюта, телекомунікації
тощо).
Результатом таких консультацій згодом може стати публікація так званих
«Білих книг», у яких висновки дебатів викладено у формі практичних пропо�
зицій Європейської Комісії.

² Ê Ë Ì

Інтеррег (англ. INTERREG) – Програма Співтовариства з підтримки регіонів та ре�
гіонального співробітництва, спрямована на прикордонні регіони. Вона має
на меті підтримку транскордонного співробітництва, в тому числі співпраці
між економічними суб’єктами, центрами громадського користування, ін�
фраструктурними проектами та проектами з охорони довкілля.

Кваліфікованабільшість– Кількість голосів, необхідних для прийняття відповід�
них рішень Радою ЄС. Рада Міністрів складається з 15 міністрів – по одному
від кожної держави ЄС. Голоси країн�членів мають вагові коефіцієнти відпо�
відно до кількості населення цих країн, при цьому маленькі держави мають
гарантоване мінімальне представництво. Граничне значення для кваліфіко�
ваної більшості встановлено на рівні 62 голосів з 87 (71%). Франція, Німеччи�
на, Італія та Об’єднане Королівство мають по 10 «голосів»; Іспанія має 8
«голосів»; Бельгія, Греція, Нідерланди та Португалія – по 5 «голосів»; Австрія та
Швеція – по 4 «голоси»; Данія, Ірландія та Фінляндія – по 3 «голоси»; Люксем�
бург має 2 «голоси».
Згідно з Амстердамським Договором, Договір про ЄС було доповнено Прото�
колом про діяльність інституцій. Він передбачає, що за рік до того, як
кількість членів Європейського Союзу перевищить двадцять, буде скликано
нову Міжурядову конференцію, яка вирішить інституційні проблеми, поро�
джені розширенням ЄС, зокрема питання про вагові коефіцієнти голосів у
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Раді та про склад Європейської Комісії. Важливим заходом забезпечення ефе�
ктивного функціонування інституцій в умовах розширення ЄС є розширен�
ня кола питань, які ухвалюються кваліфікованою більшістю голосів.
Згідно з ухваленим у грудні 2000 р. Ніццьким Договором, після розширення
необхідна кваліфікована більшість складатиме 258 голосів з 345.

Комісар – Член колегіального органу – Європейської Комісії, який виконує свої
обов’язки, керуючись загальним інтересом Європейського Союзу. Комісари
призначаються державами�членами на п’ять років (принаймні по одному ко�
місару від кожної держави�члена, причому Франція, Іспанія, Німеччина, Ве�
лика Британія та Італія призначають по два комісари). Процедура обрання
Європейської Комісії охоплює чотири етапи. Насамперед, держави�члени
спільно обирають кандидата на посаду Президента Комісії, який затверджу�
ється Європейським Парламентом. Далі держави�члени разом з кандидатом
на посаду президента визначають кандидатів на посади комісарів. Черговий
етап – затвердження Європейським Парламентом списку складу Європейсь�
кої Комісії, після чого відбувається офіційне призначення за згодою держав�
членів президента та членів Європейської Комісії. Комісія, з числа своїх чле�
нів, обирає заступника або двох заступників президента на термін двох років.

Комітет регіонів (англ. CoR – Committee of the Regions) – Дорадчий та експертний
орган Європейського Союзу. За власною ініціативою надає експертні оцінки
за поданням Ради Європейського Союзу та Європейської Комісії. Нині Ко�
мітет складається з 222 представників місцевих та регіональних органів са�
моврядування держав�членів ЄС, які призначаються Радою ЄС терміном на
чотири роки. Згідно із Ніццьким Договором кількість представників склада�
тиме 350 осіб.

Комітетпостійнихпредставників (Coreper, акронім від назви комітету фран�
цузькою) – Комітет об’єднує глав та членів постійних представництв кожної з
держав�членів ЄС у Брюсселі. Виконує роль помічника Ради Міністрів: попе�
редньо розглядає питання і веде переговори щодо порядку денного Ради
Міністрів (пропозиції та проекти рішень готує Європейська Комісія).
Офіційне існування цього комітету було визнано лише в Договорі про Євро�
пейський Союз.
Комітет постійних представників відіграє центральну роль у системі ухва�
лення рішень Співтовариства. Він є водночас і форумом для діалогу (між
самими представниками і між ними та національними урядами їх країн), і ор�
ганом політичною контролю (керує роботою експертних груп і здійснює на�
гляд за їх діяльністю). Комітет фактично розділений на два органи:
Coreper I, до складу якого входять заступники постійних представництв,
та Coreper II, який складається з глав постійних представництв.
Ефективність засідань Ради ЄС залежить від рівня роботи Комітету.

Комітологія – Згідно з Договором про створення Європейського Співтовариства
нагляд за дотриманням законодавства на рівні Співтовариства покладено на
Європейську Комісію. Кожний законодавчий акт окреслює коло повнова�
жень Комісії щодо його втілення та способу реалізації. Часто законодавчий
акт містить також положення про застосування механізму «комітологія», ко�
ли Європейській Комісії допомагає певний комітет відповідно до процедури
обмеження повноважень Комісії з боку Ради.
До складу комітетів, які є форумом для обговорення, входять представники
держав�членів. Комітети дають можливість Комісії провести діалог з націо�
нальними адміністраціями, перш ніж вживати ті чи інші заходи. Європейсь�
ка Комісія забезпечує, щоб такі заходи відповідали, наскільки це можливо,
ситуації в кожній з країн.

Копенгагенськікритерії– Критерії, виконання яких дає можливість європейській
державі претендувати на членство в Європейському Союзі. Зустріч у верхах
Європейської Ради в Копенгагені, яка відбулася 21–22 червня 1993 року, ви�
значила наступні критерії: 1 – досягнення країною�кандидатом стабільності
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установ, що гарантують демократію, верховенство права, забезпечення прав
людини, повагу і захист прав меншин; 2 – наявність діючої ринкової еконо�
міки та здатність витримати тиск конкуренції і ринкових сил у межах ЄС; 3 –
спроможність взяти на себе зобов’язання, що випливають із членства в ЄС,
включаючи визнання цілей політичного, економічного та валютного союзу.

Країни,кандидати – Економічна та політична стабільність Європи приваблює бага�
то європейських країн, які мають право подати заяву про вступ до Європейсько�
го Союзу.
Країни, які подали заяви:
Туреччина: заява надійшла 14 квітня 1987 р.;
Кіпр: 3 липня 1990 р.;
Мальта: 16 липня 1990 р.;
Угорщина: 31 березня 1994 р.;
Польща: 5 квітня 1994 р.;
Румунія: 22 червня 1995 р.;
Словаччина: 27 червня 1995 р.;
Латвія: 13 жовтня 1995 р.;
Естонія: 24 листопада 1995 р.;
Литва: 8 грудня 1995 р.;
Болгарія: 14 грудня 1995 р.;
Чеська Республіка: 17 січня 1996 р.;
Словенія: 10 червня 1996 р.

Люксембурзькийкомпроміс– Спосіб розв’язання кризи «порожнього крісла», що
виникла в липні 1965 р., внаслідок демонстративної відмови Франції від сво�
го місця в Раді. Люксембурзький компроміс, завдяки якому держави�члени
отримали право накладати вето на пропозиції, які зачіпають головні націо�
нальні інтереси, досягнуто в січні 1966 року.

Маастрихтський Договір – Договір про утворення Європейського Союзу, як по�
дальшого кроку європейської інтеграції, підписаний в Маастрихті 7 лютого
1992 року. Передбачалося, зокрема: створення валютного союзу до 1999 ро�
ку, запровадження європейського громадянства, формування спільної зов�
нішньої політики та політики безпеки, співпраця у сфері юстиції та
внутрішніх справ. Набув чинності 1 листопада 1993 року.

Міжурядова конференція – Цей термін означає переговори між урядами держа�
в�членів з метою внесення змін та доповнень до установчих договорів. Між�
урядова конференція має особливо важливе значення для процесу
європейської інтеграції, оскільки результатом роботи міжурядових конфе�
ренцій були інституційні та правові зміни функціонування Союзу (на�
приклад, Єдиний Європейський Акт або Договір про Європейський Союз).
Політичну відповідальність за проведення міжурядової конференції
покладено на Раду ЄС із загальних питань. Підготовчу роботу виконує група,
до складу якої входять по одному представнику від кожної держави�члена, у
підготовчих засіданнях бере участь представник Комісії. Організаційне за�
безпечення роботи конференції здійснює Генеральний секретаріат Ради.
У процесі роботи міжурядової конференції передбачено механізм взаємодії з
Європейським Парламентом: два спостерігачі від Парламенту відвідують під�
готовчі засідання, а кожному засіданню міжурядової конференції на рівні
міністрів передує обговорення з Президентом Парламенту.

Í Î Ï Ñ

Напрямипереговорів– Європейська Комісія здійснила тематичний поділ перего�
ворів на 31 переговорний напрям: 1. «Вільне переміщення товарів»; 2. «Вільне
переміщення людей»; 3. «Свобода надання послуг»; 4. «Вільне переміщення
капіталу»; 5. «Право товариств»; 6. «Політика конкуренції»; 7. «Сільське госпо�
дарство»; 8. «Риболовство»; 9. «Транспортна політика»; 10. «Податки»; 11. «Еко�
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номічний та Валютний союз»; 12. «Статистика»; 13. «Соціальна політика та
працевлаштування»; 14. «Енергія»; 15. «Промислова політика»; 16. «Малі та се�
редні підприємства»; 17. «Наука та дослідження»; 18. «Освіта, навчання та мо�
лодь»; 19. «Телекомунікація, та інформаційні технології»; 20. «Культура та
аудіовізуальна політика»; 21. «Регіональна політика та координація структур�
них інструментів»; 22. «Довкілля»; 23. «Захист прав споживачів та охорона
здоров’я»; 24. «Правосуддя та внутрішні справи»; 25. «Митний союз»; 26. «Зов�
нішні відносини»; 27. «Спільна зовнішня політика та безпека»; 28. «Фінансо�
вий контроль»; 29. «Фінанси та бюджет»; 30. «Організації»; 31. «Інше». За
вищезазначеними напрямами здійснюється також скринінг права, який не
охоплював лише два останні напрями «Організації» та «Інше».

Паризький Договір – Договір, згідно з яким було створено Європейське Співтова�
риство вугілля та сталі. Був підписаний Бельгією, Францією, Голландією, Люк�
сембургом, ФРН та Італією 18 квітня 1951 року в Парижі. Набрав чинності 23
липня 1952 року, термін дії завершився 22 липня 2002 року (питання, які він
регулював стали складовою частиною Договору про заснування Економічного
Співтовариства).

Подвійнабільшість– У зв’язку з розширенням Євросоюзу виникає потреба вжити
заходів для утримання рівноваги у законодавчій владі між великими та мали�
ми, за населенням, державами. Процедура ухвалення рішення кваліфікова�
ною більшістю передбачає, що вагомість голосу кожної держави�члена в Раді
відображує частку населення цієї держави в Союзі, але маленькі держави ма�
ють гарантоване мінімальне представництво. Рішення вважається ухвале�
ним, якщо за нього віддали голоси більшість держав�членів (нині – не менше
8), та лише в тому випадку, якщо ці голоси представляють більшість населен�
ня ЄС (приблизно 70%).
Така подвійна вимога до кваліфікованої більшості – більшість держав і біль�
шість населення – дозволяє уникнути «надпредставництва» малих держав.

Перехідний період – Період, під час якого новий член Європейського Союзу тим�
часово звільнений від виконання певних елементів законодавства Євросою�
зу. Після завершення цього періоду положення правового доробку
Співтовариств є обов’язковими у повному обсязі. Найчастіше йдеться про та�
ку ситуацію, в якій прийняття даного правового акту по своїй природі є дов�
готривалим та складним процесом, або коли це пов’язано з великими
видатками для кандидата чи для Євросоюзу. Перехідний період розпочина�
ється в момент вступу кандидата до Європейського Союзу.

Правовий доробок Європейського Співтовариства (фр. ACQUIS
COMMUNAUTAIRE) – правовий доробок Європейського Співтовариства
складається з первинного права, тобто установчих договорів (Паризький До�
говір, Римський Договір, Єдиний Європейський Акт, Договір про Європейсь�
кий Союз, Амстердамський Договір та Акти про приєднання) та вторинного
права, яке встановлюється відповідними інституціями Європейського Союзу.
Вторинне право охоплює: розпорядження, директиви, рішення та висновки,
які не носять обов’язкового характеру, а також інші різного роду акти органів
Європейського Союзу, прецедентне право Суду Європейських Співтова�
риств. Право установчих договорів, або договірне право, має характер між�
народного публічного права, і всі інші правові акти Співтовариства повинні
йому відповідати. В іншому випадку вторинне право не має чинності. До скла�
ду правового доробку Співтовариства також входять міжнародні договори,
укладені між державами�членами ЄС та іншими суб’єктами міжнародного
права.

ПрограмаPHARE (origin: Poland & Hungary Assistance for Reconstruction of Economy) –
Програму було розпочато в 1989 р. після краху комуністичних режимів у кра�
їнах Центральної та Східної Європи. Вона покликана допомогти цим країнам
відбудувати свою економіку. Спершу програма торкалася лише Польщі та
Угорщини, але поступово її було розширено. Наразі вона охоплює трина�
дцять країн Центральної та Східної Європи (Албанія, Боснія�Герцеговина,
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Болгарія, Чеська Республіка, Естонія, колишня Югославська Республіка Маке�
донія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина та Словенія).
Програма охоплює п’ятнадцять секторів, з яких п’ять – пріоритетні:
– інфраструктура (енергетика, транспорт, телекомунікації);
– розвиток приватного сектора та допомога бізнесу;
– освіта, підготовка кадрів та дослідження;
– захист довкілля та атомна безпека;
– реструктуризація сільського господарства.
Водночас програма є основним фінансовим інструментом стратегії підгото�
вки десяти країн Центральної та Східної Європи до вступу в члени ЄС. З 1994
р. завдання програми адаптуються відповідно до першочергових завдань та
нагальних потреб кожної з країн�учасниць програми.
Наразі оновлена програма ФАРЕ на період 2000–2006 рр. з бюджетом понад
10 млрд євро має два першочергових завдання, а саме:
– інституційна розбудова;
– фінансові інвестиції.
Згідно з пропозиціями, висунутими Комісією в липні 1997 р., у «Програмі
2000», програму було доповнено новими формами допомоги країнам, що
прагнуть стати членами ЄС, а саме: запропоновано структурні заходи, покли�
кані підвищити рівень захисту довкілля та рівень розвитку транспортної ін�
фраструктури країн�кандидатів відповідно до рівня Європейського Союзу
(Ispa), допомога сільському господарству (Sapard).

Процедура згоди– Одна з чотирьох процедур прийняття рішень в Європейському
Союзі, в якій бере участь Європейський Парламент. Процедура згоди викори�
стовується для ухвалення правових актів у певних тематичних напрямах. Во�
на була створена для вирішення вразливих питань, таких як Конституція,
політичні справи та деякі форми міжнародних договорів. Рада Європейсько�
го Союзу одностайно схвалює позицію (це зазвичай, але не завжди, відбува�
ється з урахуванням думки Європейської Комісії. Потім вона передається на
розгляд Європейського Парламенту). Парламент може висловити (або ні)
свою згоду. Європейський Парламент не має права вносити поправки. Якщо
він висловлює згоду, Рада приймає пропозицію.

Процедура консультації – Процес прийняття рішення, в ході якого Європейська
Комісія використовує право ініціативи і опрацьовує проект правового акту.
Рада Європейського Союзу, приймаючи рішення про ухвалення проекту, зве�
ртається з проханням до Європейського парламенту дати оцінку, після чого
приймає остаточне рішення.

Процедура співпраці– Один із методів прийняття рішень в Європейському Союзі,
який надає більшого значення Європейському парламенту в процесі прийн�
яття рішень через запровадження другого читання нормативного акту як в
Парламенті, так і в Раді Європейського Союзу. Ця процедура використовува�
лася під час прийняття рішень, які мали на меті створення спільного ринку.
Процедура врегульована положеннями ст. 252 (кол. ст.189с) Договору про за�
снування Європейського Співтовариства.

Процедура спільного ухвалення рішення (співучасті) (eng: co�decision) – Дуже
складна законотворча процедура, запроваджена Договором про заснування
Європейського Співтовариства (стаття 251 (кол. ст.189b), яка ставить за мету
посилення ролі Європейського Парламенту в процесі прийняття рішень. За�
проваджує можливість проведення третього читання в Парламенті. Базуєть�
ся на процедурі співпраці, хоча і виходить за її межі у двох суттєвих
елементах: у випадку відмінності позицій між Радою Європейського Союзу і
Парламентом застосовується процедура посередництва за участю спеціаль�
ної посередницької комісії і, у випадку неуспіху посередництва, Парламент
має право відхилити проект правового акту за згодою абсолютної більшості
членів.

«Стовп» І – Складається з Європейських Співтовариств (Європейське Економічне
співтовариство, Євроатом), які мають свою власну правосуб’єктність. Процес
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прийняття рішень в цьому стовпі відбувається колегіально, шляхом голосу�
вання простої більшості держав�членів. У сферах, які відносяться до І стовпу,
європейська інтеграція має найбільш просунутий характер. Це, передусім,
справи, пов’язані зі спільним ринком та чотирма свободами ЄС. З часу на�
брання чинності Амстердамського Договору до І «стовпу» були віднесені за�
вдання, пов’язані з Шенгенським договором, та значна частина ІІІ «стовпу»,
тобто, усі справи, пов’язані з зовнішніми кордонами (політика надання при�
тулку, боротьба з нелегальною міграцією, контроль за зовнішніми кордона�
ми, митне співробітництво), а також співробітництво органів правосуддя в
цивільних справах.

«Стовп» ІІ – Діяльність держав�членів Європейського Союзу в сфері спільної зов�
нішньої політики та політики безпеки. Згадана діяльність не має інтеграцій�
ного характеру, вона має характер міжнародного співробітництва.
Європейська Рада дає політичні вказівки щодо діяльності ЄС у ІІ «стовпі».
СЗППБ виникла на базі Європейського політичного співробітництва держа�
в�членів Європейського Економічного Співтовариства. Вона була включена в
договірні положення Єдиного Європейського Акту в 1987 році. СЗППБ по�
ширювалась на оборонні питання згідно із положеннями статті 14 (кол. ст.
J.4) Договору про Європейський Союз, які стосуються можливості створення
у майбутньому спільної європейської оборонної політики, а також перетво�
рють Західноєвропейський Союз в інтегральну частину розвитку ЄС.

«Стовп» ІІІ – Діяльність держав�членів Європейського Союзу у сфері юстиції та
внутрішніх справ. З 1 листопада 1993 року (від набрання чинності Догово�
ром про Європейський Союз) до 1 травня 1999 року (набрання чинності Ам�
стердамського Договору) до складу ІІІ «стовпа» входило співробітництво
держав�членів ЄС у галузі координації і гармонізації політики надання приту�
лку, контролю за перетином зовнішніх кордонів ЄС (в тому числі співробіт�
ництво митних служб), імміграційної політики та політики по відношенню
до громадян третіх країн (принципи в’їзду та перебування на території ЄС),
боротьба з нелегальною імміграцією, перебуванням та працею на території
ЄС, боротьба зі злочинністю та наркоманією, співробітництво судових орга�
нів у цивільних та кримінальних справах, співробітництво правоохоронних
органів (Європол) та продовження діяльності групи TREVI, тобто проблеми
боротьби з тероризмом та міжнародною злочинністю. Амстердамський До�
говір призвів до того, що частина завдань ІІІ «стовпа» була перенесена до І
«стовпа». Нині ІІІ «стовп» включає в себе співробітництво судових органів в
кримінальних справах та співробітництво органів охорони правопорядку.

Ð

Рада Європейського Союзу – (відома як Рада Міністрів) є найважливішим керів�
ним органом Європейського Союзу, який представляє національні інтереси
держав�членів ЄС. До її складу входять міністри держав�членів, які відповіда�
ють за конкретні сфери діяльності. Тому Рада проводить свої засідання у 16
різноманітних складах. Рада ЄС має законодавчі повноваження: у співпраці з
Європейським Парламентом, на підставі пропозиції Європейської Комісії,
приймає рішення, директиви, розпорядження та рекомендації, які станов�
лять основу правового доробку Співтовариств. Рада разом з Парламентом
здійснює контрольні функції, особливо по відношенню до бюджету ЄС. Рада
підписує міжнародні договори та затверджує Акт про приєднання. На за�
сіданнях Ради головує міністр країни, яка в даний час здійснює президентст�
во.

РадаЄвропи – Була створена 5 травня 1949 року на виконання домовленостей, до�
сягнутих на Гаазькому конгресі (1948 рік), як перша європейська організація,
що була спробою початку інституціоналізації процесу європейської інтегра�
ції. Попри бажання федералістів Рада Європи діяла в площині міжнародного
співробітництва, яке концентрувалося на політичних, економічних і культу�
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рних питаннях та на захисті прав людини і громадянина. Не слід плутати з
Європейською Радою або з Радою Європейського Союзу, які є органами Єв�
ропейського Союзу. Рада Європи нині об’єднує 41 європейську державу, в то�
му числі країни колишнього Радянського Союзу.

Римські Договори – Договори про заснування Європейського Економічного Спів�
товариства та Європейського Співтовариства атомної енергії, а також вклю�
чені до них додаткові протоколи. Договори були підписані Бельгією, Данією,
Францією, Голландією, Люксембургом і ФРН 25 березня 1957 року в Римі, а
набрали чинності 1 січня 1958 року. В преамбулі договору про заснування
ЄЕС сформульовані головні цілі європейської інтеграції (тісне співробітниц�
тво європейських народів, економічний і суспільний прогрес, постійне по�
ліпшення умов життя і праці, збереження миру та свободи).

Розпорядження – Правовий інструмент Європейських Співтовариств, який має
обов’язковий характер (є актом прямої дії) та безпосередньо застосовується
в усіх державах�членах.

Ñ

Свобода надання послуг – Є однією з чотирьох основ спільного ринку, яка дозво�
ляє надавати послуги громадянам держав�членів на території усього Євро�
пейського Союзу, що гарантується статтею 49 (кол. ст. 59) Договору про
заснування Європейського Співтовариства.

Свободапереміщеннякапіталу (та платежів) – Відсутність бар’єрів для вільно�
го переміщення капіталу в державах�членах Європейського Союзу (стаття 56
(кол. ст. 73в) Договору про заснування Європейського Співтовариства).

Свобода переміщення осіб – Свобода на переміщення та перебування для осіб та
працівників держав�членів у межах Європейського Союзу, яка полягає, зок�
рема в наданні рівного соціального захисту, що гарантується статтею 39 (кол.
ст. 48) Договору про заснування Європейського Співтовариства.

Свобода переміщення товарів – Одна з основних свобод (стаття 23 (кол. ст. 9)
Договору про заснування Європейського Співтовариства), яка робить мож�
ливим функціонування спільного ринку в Європейському Союзі. Свобода пе�
реміщення товарів вимагає від держав�членів гармонізації податків, митних
зборів, рівних принципів охорони здоров’я, захисту інтересів споживачів,
охорони довкілля та ліквідацію інших торгівельних перешкод.

Сесія скринінгуправа–багатостороння– Перша фаза скринінгу права, яка по�
лягає в проведенні зустрічі делегацій всіх країн�кандидатів з експертами Єв�
ропейської Комісії в рамках процедури скринінгу права. Ця зустріч ставить за
мету представлення права Співтовариства за даним напрямом переговорів та
пояснення країнам�кандидатам обсягу та значення правового доробку Спів�
товариств. Це слугує кращому зрозумінню права Співтовариств та з’ясуван�
ню того, чи існуючі в національному законодавстві правові чи інституційні
норми відповідають вимогам правового доробку. Представники країн�кан�
дидатів у Євросоюз мають право задавати питання, які стосуються представ�
лених правових актів, але не роблять жодних заяв щодо їх прийняття.

Сесія скринінгуправа–двостороння– Друга фаза скринінгу права, яка полягає в
проведенні двосторонньої зустрічі експертів Європейської Комісії та пред�
ставників країни�кандидата. На цьому етапі кандидати представляють свою
декларацію щодо повного списку правового доробку Співтовариств, який
був переданий Комісією. Делегація країни�кандидата повинна мати в своєму
розпорядженні детальні вказівки, в яких будуть відмічені всі зауваження, вне�
сені міністерствами на погоджувальній зустрічі, та представити спільну по�
зицію на переговори країни кандидата.

Складові («стовпи») ЄС – Коли йдеться про засади Співтовариств, часто згадують
три складові («стовпи») Договору про ЄС, а саме:
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– Європейські Співтовариства (зокрема Європейське Співтовариство вугілля
та сталі і Європейське Співтовариство з атомної енергії). Включає широке ко�
ло напрямів діяльності, визначених в установчих договорах (перший
«стовп»): спільна сільськогосподарська політика, митний союз та спільний
ринок, співпраця в сфері імміграційної політики, охорона здоров’я, освіта і
культура тощо;
– спільна зовнішня політика та політика безпеки, передбачені в Розділі V До�
говору про ЄС (другий «стовп»);
– співпраця у сфері юстиції та внутрішніх справ, що передбачено у Розділі VІ
Договору про ЄС (третій «стовп»).
Згідно з положеннями Амстердамського Договору деякі напрямки, що ра�
ніше входили до третього стовпу, віднесено до першого.

Соціальна хартія– Хартія основних соціальних прав ухвалена Європейською Ра�
дою в 1989 році, яка включає фундаментальні права громадян Європейського
Союзу, перераховані в 30 пунктах, в тому числі свободу переміщення, рівно�
прав’я, соціальний захист, справедливі зарплати. Незважаючи на те, що Хар�
тія не є обов’язковим документом у правовому значенні, Велика Британія
голосувала проти її прийняття.

Список скринінгу права (скринінговий список) – Список правових актів права
Співтовариств, який віднесено до даного переговорного напряму. Список
складається зі Списку А (включає документи правового доробку Співтова�
риств, запровадження яких є необхідним) і Списку В (включає правовий до�
робок Співтовариств, запровадження якого не є обов’язковим, але
рекомендується Європейською Комісією). Для країн�кандидатів список
включає документи станом на 31 березня 1998 року (актуалізувався під час
проведення переговорів) та передається Європейською Комісією країнам�
кандидатам, які доповнюють його національними правовими актами – від�
повідниками актів правового доробку Співтовариств. На базі списків скри�
нінгу здійснюється скринінг права в окремих напрямах, звіт про який є
вихідною точкою для опрацювання позиції на переговори за даним перего�
ворним напрямом.

Спільна позиція (англ. Common position) – Існують два типи спільних позицій ЄС.
Перший – щодо законотворчих рішень, які приймаються в межах процедури
співпраці та співучасті і представляють собою тимчасове рішення Ради Євро�
пейського Союзу, прийняте на підставі пропозиції Європейської Комісії та
висновку Європейського Парламенту. Другий тип спільної позиції, пов’яза�
ний зі спільною зовнішньою політикою і політикою безпеки. Він означає по�
зицію, прийняту одностайно Радою ЄС в межах політичних повноважень,
наданих Європейською Радою. З часу створення спільної зовнішньої політи�
ки та політики безпеки Рада ухвалила понад 30 спільних позицій в рамках
СЗПІПБ, які, головним чином, стосувалися міжнародних криз та конфліктів.

Суд Європейських Співтовариств – Утворюють п’ятнадцять суддів, яким допо�
магають дев’ять генеральних адвокатів, призначених на шість років за загаль�
ною згодою держав�членів. Суд має дві головні функції: перевірка
відповідності законодавчих інструментів установ Співтовариства та держав�
членів договорам ЄС та надання, на прохання національного суду, тлумачень
або інформації щодо застосування положень законодавчих актів Співтова�
риств.
Суд ЄС відповідає за забезпечення відповідності діяльності ЄС положенням
договорів ЄС. В його юрисдикцію не входить застосування та тлумачення
власне національних законів за винятком тих випадків, коли вони вступають
у конфлікт із законодавством ЄС. У межах своєї компетенції це найвищий суд,
і його рішення не можуть бути оскаржені, але його юрисдикція не поширю�
ється на міжурядові засади («складові») Європейського Союзу. Договір про
Європейський Союз надав йому повноваження вживати примусових заходів
до членів ЄС, які не виконують його рішень.
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Структурні фонди – Фонди, які управляються Європейською Комісією та фінан�
сують структурну допомогу для держав�членів Європейського Союзу. До
складу Фондів входять Європейський фонд орієнтації та гарантій для сільсь�
кого господарства, Європейський фонд регіонального розвитку, Європейсь�
кий соціальний фонд, Фінансовий інструмент підтримки в галузі
риболовства.

Субсидіарність – Принцип, який означає, що кожний рівень державного управ�
ління повинен брати на себе лише ті повноваження, які не можуть бути ре�
зультативно виконані нижчим рівнем. Принцип субсидіарності є основою
для побудови децентралізованих систем управління. Згідно з Договором про
Європейський Союз субсидіарність полягає в розподілі повноважень між Єв�
ропейськими Співтовариствами і державами�членами (та їх одиницями ад�
міністративного устрою) таким чином, що Європейські Співтовариства
виконують дані обов’язки лише у тому випадку, коли згадане завдання не мо�
же бути ефективно та результативно виконане державою�членом.

Суспільнийдіалог– Термін, який вживається для визначення зустрічей на європей�
ському рівні між представниками правління та працівниками (суспільними
партнерами). Цей процес було започатковано в другій половині вісімдесятих
років минулого століття в той час, коли Європейська конфедерація профе�
сійних спілок (ETUC), Союз промисловості Європейського співтовариства та
Європейський центр громадських заходів розпочали зустріч під головуван�
ням  Європейської Комісії.

Ò Ô Õ

Твіннінг (програми інституційної розбудови – twinning) – Головний інстру�
мент у процесі побудови інституцій в рамках PHARE, який використовується
з травня 1998 року. Він полягає у використанні співпраці між органами дер�
жавного управління і публічними організаціями в країнах�кандидатах у чле�
ни Європейського Союзу та їх відповідниками в державах�членах ЄС. У
рамках твіннінгу експерти з держав�членів ЄС впродовж 12 місяців працю�
ють у відповідних установах, міністерствах держави�кандидата в якості рад�
ників проектів, пов’язаних з транспозицією та імплементацією правового
доробку Співтовариств у визначеній галузі. Мета твіннінгу – побудова інсти�
туційної розбудови при запровадженні правового доробку Співтовариств до
національного законодавства країни�кандидата.

Фонд згуртованості (Cohesion Fund) – Фонд створений у 1993 році згідно зі стат�
тею 161 (кол. ст.130d) Договору про заснування Європейського Співтоварис�
тва. Метою фонду є ліквідація відмінностей між економіками держав�членів
Європейського Союзу. За кошти фонду фінансуються проекти в галузі довкіл�
ля та транспортної інфраструктури.
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