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АНОТАЦІЯ 

 

Балюк Н. В. Співробітництво ЄС з державами та міжнародними 

організаціями Латинської Америки та Карибського басейну. –Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку. 

– Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки 

України. – Київ, 2019. 

Дисертація присвячена комплексному дослідженню співробітництва 

Європейського Союзу (ЄС) з державами та міжнародними організаціями Латинської 

Америки та Карибського басейну (ЛАКБ). Дисертантом проведено дослідження 

передумов співробітництва ЄС – ЛАКБ, простежено позиції ЄС, держав та організацій 

ЛАКБ щодо міжрегіонального співробітництва двох регіонів, здійснено комплексний 

аналіз основних форм та механізмів такого співробітництва. 

У дисертації викладено концептуальні засади дослідження, окреслено та 

проаналізовано зміст понять «міжрегіональне співробітництво» та «міжрегіоналізм» як 

теоретичного підґрунтя відносин ЄС - ЛАКБ, наведено огляд документально-джерельної 

бази, використаної при написанні рукопису дисертації, та з’ясовано стан наукової 

розробки даного питання. 

Розглядаючи концептуально-теоретичні засади співробітництва ЄС з державами 

та міжнародними організаціями Латинської Америки та Карибського басейну автор 

звертає увагу, що поняття міжнародного співробітництва, як інструменту взаємодії різних 

суб’єктів міжнародних відносин, було сформульовано на основі наукових доробок другої 

половини ХХ ст. Незважаючи на те, що теорія реалізму, ліберальна теорія, конструктивізм 

та історичний інституціоналізм по-різному розглядали причини, прояви та форми 

міжрегіонального співробітництва, представники різних шкіл єдині у думці щодо 

важливості міжрегіонального співробітництва як форми використання переваг процесів 

глобалізації, інтеграції та регіоналізації, які протягом останніх десятиріч відбуваються 

одночасно. На нашу думку, власне, теорії міжнародного співробітництва та концепція 

комплексного міжрегіоналізму найкраще відображають сутність міжрегіональних 
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відносин ЄС і Латинської Америки та Карибського басейну, які розвивалися з середини 

1950-х років і на початку ХХІ сторіччя сформувалися у комплекс взаємодій на різних 

рівнях і між різними суб’єктами.  

Дисертантом проаналізовано формування політики ЄС щодо міжрегіонального 

співробітництва з ЛАКБ, визначено інституції, які впливають на встановлення та розвиток 

відносин з державами та організаціями цього регіону (особливу увагу приділено ролі 

Європейської Комісії, Президента Європейської Ради та Верховного представника ЄС з 

зовнішньої політики та політики безпеки).  

Запропонована авторська класифікація суб’єктів міжрегіонального 

співробітництва ЄС – ЛАКБ. Автором було виділено чотири основні групи держав в 

регіоні ЛАКБ, які співпрацюють з ЄС з різним ступенем інтенсивності (1) стратегічні 

партнери ЄС у регіоні ЛАКБ; 2) держави, з якими створена зона вільної торгівлі та 

здійснюється посилений політичний діалог; 3) інші держави ЛАКБ – підписанти 

регіональних та національних програм допомоги ЄС; 4) держави, з якими ЄС періодично 

призупиняє чи обмежує співробітництво), а також 5 міжнародних міжурядових 

організацій та угрупувань ЛАКБ (СЕЛАК, МЕРКОСУР, Андська спільнота націй, 

Центральноамериканська інтеграційна система та КАРІКОМ), які активно співпрацюють 

з ЄС. На основі аналізу міжрегіонального співробітництва між ЄС та ЛАКБ виділено 

чотири моделі взаємодії двох регіонів: модель «ЄС – окремі країни ЛАКБ», модель 

«окремі країни ЄС – країни ЛАКБ», модель «організація – організація», модель «регіон-

регіон». Автором доведено, що усі моделі існують паралельно і це забезпечує сторонам 

міжрегіонального діалогу необхідну гнучкість.  

 Автором було визначено ступінь наукової розробленості дисертаційної 

проблематики за результатами критичного опрацювання широкого кола монографічних 

видань провідних вітчизняних і зарубіжних дослідників. Історіографію дослідження 

міжрегіонального співробітництва ЄС та ЛАКБ було класифікувано на декілька груп. 

У дисертаційній роботі простежено передумови становлення співробітництва 

Європейського Союзу з Латинською Америкою та Карибським басейном в історичній 

ретроспективі. Загалом погоджуючись з існуючою періодизацією відносин між ЄС та 

ЛАКБ, автор доповнює її власним баченням. Так, пропонується виділити наступні періоди 
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міжрегіонального співробітництва ЄС – ЛАКБ: 1958 – 1971 рр. – становлення контактів; 

1971 – 1982 рр. – підписання перших угод; 1982 – 1990 рр. – розширення участі країн ЄС 

у співробітництві з країнами Латинської Америки; 1990 – 1994 рр. – активізація відносин 

двох регіонів на основі концепції нового регіоналізму у міжнародному співробітництві; 

1994 – 1999 рр. – розробка стратегії ЄС щодо регіону ЛАКБ; 1999 – 2013 рр. – практична 

реалізація стратегії партнерства двох регіонів; з 2013 р. –  формалізація відносин згідно 

моделі «регіон – регіон» за результатами проведення першого саміту Європейський Союз 

– Співтовариство латиноамериканських та карибських держав та напрацювання спільного 

плану дій.   

В роботі встановлено, що Європейський Союз має низку різноманітних угод з 

країнами та організаціями Латинської Америки та Карибського басейну, які можна 

розподілити на угоди «першого», «другого», «третього» та «четвертого» покоління, 

зважаючи на їх наповнення. Автором досліджено, що угоди «першого покоління», які 

були підписані Європейським Співтовариством на початку 1970–х років з Аргентиною 

(1971 р.), Бразилією (1973 р.), Уругваєм (1973 р.) та Мексикою (1975 р.), мали виключно 

комерційний характер, не містили положення про надання преференцій та фінансових 

протоколів і тому пропонували доволі обмежений механізм співробітництва. Угоди 

«другого покоління» з більш ширшим наповненням окремих аспектів співробітництва 

були підписані у 1980-х рр. між Європейським економічним співтовариством та 

Бразилією (1980 р.), Андською групою (1983 р.) та Центральноамериканським спільним 

ринком (1986 р.). У 1990-х роках ЄС підписує договори «третього покоління» з низкою 

країн ЛАКБ, а на початку ХХІ ст. ЄС підписує вже перші угоди про асоціацію, які можна 

класифікувати як угоди «четвертого покоління». Договори про асоціацію були підписані 

з Мексикою, Чилі, а також із державами Центральноамериканської інтеграційної системи. 

На основі аналізу текстів угод та договорів, автором було виявлено, що усі угоди, 

підписані ЄС з державами та організаціями ЛАКБ, окрім угод «першого покоління», 

мають трикомпонентну структуру, а саме економічний, політичний та коопераційний 

елементи.  

Автор проаналізував і порівняв стратегічні документи ЄС щодо співробітництва 

як з окремими державами і міжнародними організаціями ЛАКБ, так із регіоном вцілому. 
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Визначено, що Європейський Союз тривалий час вибудовував свою стратегію щодо 

Латинської Америки та Карибського басейну. Спочатку кроки Європейських 

Співтовариств для досягнення зближення з країнами Латинської Америки були 

несистематичними і в значній мірі неузгодженими, але вже у 1980-х роках відбувається 

формування узгодженої політики Європейських Співтовариств по відношенню до 

Латинської Америки, що суттєво поглиблюється та розширюється власне після 

інституціоналізації ЄС. Наразі основним документом, який визначає загальні підходи ЄС 

щодо міжрегіонального діалогу, є Повідомлення Європейської Ради Європейському 

Парламенту та Комітету з економічних та соціальних питань від 9 березня 1999 року «Про 

нове партнерство між Європейським Союзом та Латинською Америкою напередодні ХХІ 

століття». У документі вперше зазначено термін «стратегічне партнерство» для 

позначення співробітництва Європейського Союзу та Латинської Америки, а також 

визначаються рівні на яких здійснюється співпраця.  

Автором встановлено, що у 2002, а потім у 2006 та 2014 роках було розроблені 

окремі стратегічні документи ЄС по всім країнам ЛАКБ. Усі зазначені документи були 

аналогічні за структурою, містили аналіз відносин по моделі «організація-держава» та 

зазначали основні напрямки співробітництва на визначений період. Останні документи, 

прийняті у 2014 році на період 2014–2020 рр., містять національні або багаторічні 

індикативні програми, тобто програми підтримки ЄС розвитку цих країн у різних сферах. 

Подібні стратегічні документи видаються і для латиноамериканських організацій – 

МЕРКОСУР, Андської спільноти націй та Центральноамериканської інтеграційної 

системи. Було встановлено, що для організації карибських держав окремих документів не 

видавалося, але КАРІКОМ та КАРІФОРУМ виділені у «Регіональній індикативній 

програмі. Карибський басейн» (розрахованій на 2014-2020 рр.).  

Численні документи і, насамперед, у формі Повідомлень Європейського 

Парламенту, Європейської Ради та Європейської Комісії дозволили автору відслідкувати 

зміну фокусів та пріорітетів міжрегіонального діалогу ЄС – ЛАКБ. Останнім часом значно 

розширилися сфери співпраці між двома регіонами. Економічний діалог, який був 

пріоритетним напрямом співробітництва у ХХ ст., доповнюється політичним; активно 

розвивається гуманітарне співробітництво. Останні декілька років помітне посилення 
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міжрегіонального співробітництва та взаємодії між регіонами у сфері енергетики та 

екології. 

Було виявлено, що хоча ЄС заявляє, що Латинська Америка є важливим 

політичним та економічним партнером, наразі ще не встановлено стратегічного 

партнерства з низкою інших потужних країн регіону окрім Мексики, Чилі та Бразилії. 

Окрім того, було проаналізовано основні підходи держав та міжнародних 

організацій Латинської Америки та Карибського басейну щодо міжрегіонального 

співробітництва двох регіонів. З’ясовано, що держави та міжнародні організації ЛАКБ 

мають ще не повністю узгоджене бачення майбутнього діалогу з ЄС, що пов’язано з 

політичними та економічними протиріччями між окремими державами в ЛАКБ, що 

нерідко унеможливлює створення спільної позиції у діалозі з іншими регіонами. Це 

пояснюється, насамперед, тим, що протягом тривалого часу на території ЛАКБ не 

існувало однієї організації, яка б об’єднувала усі країни регіону та сприяла напрацюванню 

спільних позицій на міжнародній арені (до створення Співтовариства 

латиноамериканських та карибських держав у 2013 р.), так і політикою інших потужних 

економічних гравців у регіоні, перш за все США, Китаю та Росії. 

У роботі простежено еволюцію форм та механізмів міжрегіонального 

співробітництва ЄС – ЛАКБ та визначено їх особливості. В дослідженні автор зазначає, 

що ЄС співпрацює з країнами та організаціями Латинської Америки та Карибського 

басейну задля досягнення спільних цілей і принципів з використанням ряду політико-

дипломатичних, фінансово-економічних, торгівельних, культурно-освітніх та інших 

засобів. Протягом останніх трьох десятиліть досить активно розвивалися механізми 

міжрегіонального співробітництва Європейського Союзу та регіону Латинської Америки 

і Карибського басейну. Суб’єкти міжрегіонального співробітництва налагодили постійний 

діалог шляхом проведення двосторонніх та багатосторонніх зустрічей, які 

супроводжувалися поступовими змінами тематики таких зустрічей та розширенням кола 

учасників. Сторони міжрегіонального діалогу також постійно розширювали комплекс 

механізмів спільної взаємодії. 

В ході дослідження з’ясовано, що наразі основним та політично найвагомішим 

механізмом міжрегіонального діалогу є проведення самітів ЄС – ЛАКБ. Прослідковано 
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еволюцію дипломатії самітів в контексті зміни їх учасників, пріорітетних напрямків 

діалогу. Саміти, які проводилися з 1999 року по моделі «організація – держава», коли ЄС 

ініціював зустрічі «трійки ЄС» з главами держав та урядів ЛАКБ почергово в європейській 

та латиноамериканській країнах, з 2006 року було доповнено зустрічами на найвищому 

рівні по моделі «організація – організація» з такими латиноамериканськими організаціями 

як МЕРКОСУР, Андська спільнота націй, ЦАСІ та КАРІКОМ, і наразі практика 

проведення регулярних самітів має своє продовження. Автор відзначає, що власне з 2013 

року відбувається розширення формату співробітництва від моделей «організація – 

держава» та «організація – організація» до моделі «регіон – регіон». 

У роботі наголошується, що традиційним механізмом міжрегіонального 

співробітництва  залишається міжпарламентський діалог. Будучи створеним ще задовго 

до перетворення Європейських Співтовариств в Європейський Союз, цей механізм 

слугував платформою для пошуку спільних позицій двох регіонів.  

Автором відстежено процеси інституціоналізації співробітництва Європейського 

Союзу з організаціями та державами Латинської Америки та Карибського басейну. Наразі, 

створена і активно діє Європейсько–Латиноамериканська парламентська асамблея. Для 

низки країн (Мексика, Бразилія, Чилі) сформовані спільні ради, спільні комітети, які 

практично втілюють домовленості, досягнуті під час самітів. Крім того, відбуваються 

регулярні зустрічі профільних міністрів. Постійною практикою є робочі візити 

представників Комісії ЄС до керівництва латиноамериканських держав та організацій і 

навпаки. Для Європейського Союзу такий тип зустрічей дає змогу дізнатися думку 

окремих країн ЛАКБ щодо актуальних питань співробітництва з метою знаходження 

розбіжностей у поглядах та шляхів їх подолання, а для латиноамериканських країн – це, 

насамперед, обмін досвідом та вивчення кращих практик. 

Визначено, що важливу роль відіграють Ібероамериканські зустрічі як форма 

розширеного співробітництва Іспанії та Португалії з усіма країнами Латинської Америки 

та Карибського басейну.  

Успішно реалізується низка програм допомоги ЄС державам та організаціям ЛАКБ 

(надається як фінансова, так і консультативна допомога, яка сприяє подоланню бідності, 

розвитку економік та соціальної сфери країн регіону ЛАКБ). Проведення форумів та 
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діяльність спільних фондів доповнюють традиційні механізми міжрегіонального 

співробітництва.  

Кожен механізм міжрегіонального співробітництва є наразі досить ефективним та 

виконує певну функцію. Втім, на думку автора, лише використання комплексу механізмів 

дозволяє сторонам міжрегіонального діалогу досягати досить високого рівня взаємодії та 

стабільності у відносинах.  

Ключові слова: Європейський Союз, Латинська Америка та Карибський басейн, 

міжрегіональне співробітництво, міжнародні організації, стратегія, саміт, 

міжпарламентський діалог, регіональна програма розвитку.  

 

ABSTRACT 

Baliuk N.V. Cooperation of the EU with states and international organizations in 

Latin American and Caribbean States. – Manuscript. 

Thesis for a degree of a candidate of political science degree in specialty 23.00.04 - political 

problems of international systems and global development. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The thesis is devoted to a comprehensive study of the cooperation of the European Union 

with the states and international organizations of Latin America and the Caribbean. The author of 

the research conducted a study of the prerequisites for EU–LAC cooperation, traced the positions 

of the EU, LAC states and organizations regarding interregional cooperation between the two 

regions, carried out a comprehensive analysis of the main forms and mechanisms of such 

cooperation. 

In the first chapter, authors outlines conceptual principles of the study, defines and analyzes 

the content of the concepts of "interregional cooperation" and "interregionalism" as the theoretical 

basis for EU – LAC relations, provides an overview of the documents and scientific papers that 

became the basis for the analysis in the thesis and identifies area for the research. 

The chapter analyzes the formulation of the EU policy towards LAC, identifies institutions 

that influence the establishment and development of relations with the countries and organizations 

of the region (special attention is paid to the role of the European Commission, the President of 

the European Council and the High Representative for Common Foreign and Security Policy). 
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Author proposes classification of subjects of EU–LAC interregional cooperation -  four 

major groups of countries in the LAC region that cooperate with the EU depending on the intensity 

of cooperation (1) EU strategic partners in the LAC region; 2) countries with established free trade 

area and enhanced political dialogue 3) other LAC countries - signatories of EU regional and 

national indicative programs; 4) states with which the EU periodically suspends or restricts 

cooperation, as well as 5 international intergovernmental organizations in LAC (CELAC, 

MERCOSUR, CAN, SICA and CARICOM). Four models of interaction between the two regions 

are identified: the model "EU - individual LAC countries", the model "individual EU countries - 

LAC countries", the model "organization - organization", the model "region - region". The author 

has proved that all models exist in parallel and this provides the parties of interregional dialogue 

with the necessary flexibility. 

In second chapter, the author discusses the preconditions for the establishment of the 

cooperation, define the key periods of interregional cooperation, reviews the framework of such 

collaboration. The author analyzed and compared EU strategic documents on cooperation both 

with individual countries and international organizational in LAC and with the region as a whole 

as well as the main approaches of Latin American and Caribbean states and international 

organizations to interregional cooperation between the two regions. This information allowed to 

trace the change of priorities and highlight the main directions of the EU–LAC interregional 

dialogue.  

The third chapter discusses the evolution of forms and mechanisms of EU – LAC 

interregional cooperation. The authors has traced the formations of these forms and mechanisms, 

determined their features. In the study, the author notes that the EU cooperates with countries and 

organizations in Latin America and the Caribbean in order to achieve common goals and 

principles through a range of political-diplomatic, financial, economic, trade, cultural, educational 

and other means. Over the past thirty years, the mechanisms of interregional cooperation between 

the European Union and Latin America and the Caribbean have been developing very actively. 

Actors of interregional cooperation have established a permanent dialogue through bilateral and 

multilateral meetings, which highlight the changes in the themes of such meetings and the 

expansion of the circle of participants. The parties to the interregional dialogue have constantly 

expanded the complex of mechanisms of joint interaction. 



10 
The author found that the main and politically most important mechanism of interregional 

dialogue is summit, which are held between different types of actors (according to “organization-

state”, “organization-organization” and “region-region” model) from both the EU and the LAC.  

A special attention was paid to a set of development programs and national indicative 

programs EU use to provide financial, technical and expert support to LAC, discussing their 

influence on the LAC development and tracing the change of focus of such program over few las 

decades. 

In the dissertation it was established that the institutionalization of the process of 

cooperation of the European Union with the organizations and states of Latin America and the 

Caribbean was gradually realized. For example, the Euro-Latin American Parliamentary 

Assembly has been established and is actively functioning. For a number of countries (Mexico, 

Brazil, Chile) joint councils, joint committees have been set up that virtually embody the 

agreements reached during the summits. In addition, there are regular meetings of sectoral 

ministers. 

It has been determined that Ibero-American cooperation plays an important role as a form 

of enhanced cooperation between Spain and Portugal with all countries of Latin America and the 

Caribbean. Successful implementation of a number of EU assistance programs to LAC states and 

organizations (both financial and advisory assistance that addresses the poverty issues, fosters 

economic development and social development of the LAC region countries is provided). 

Conducting of forums and the activities of joint foundations complement traditional mechanisms 

of interregional cooperation 

As a result of the study, it was found that the use of a set of EU–LAC inter-regional 

cooperation mechanisms contributes to the formation of inter-regional relations at various levels. 

important for building system links between geographically distant regions. 

Keywords: European Union, Latin America and the Caribbean, interregional cooperation, 

international organizations, strategy, summit, inter-parliamentary dialogue, regional development 

program. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

АКТ – держави Африки, Карибського басейну та Тихого океану (Група АКТ) 

АСН – Андська спільнота націй 

БІП – багаторічна індикативна програма ЄС 

ЄВРОЛАТ – Парламентська асамблея ЄС – ЛАКБ 

ЄЕС – Європейське економічне співтовариство 

ЄІБ – Європейський інвестиційний банк 

ЄП – Європейський парламент 

ЄПС – Європейське політичне співробітництво 

ЄС – Європейський Союз 

ЄФР – Європейський фонд розвитку  

ІФЛА - Інвестиційний фонд для Латинської Америки 

ІСН – Ібероамериканська спільнота націй 

КАРІКОМ – Карибська спільнота та спільний ринок 

КАРІФОРУМ – Форум держав Африки, Карибського басейну та Тихого океану 

ЛАКБ – Латинська Америка та Карибський басейн 

МЕРКОСУР – Спільний ринок країн Південного конусу 

НІП – національна індикативна програма 

ПАРЛАНДІНО – Парламент Андської спільноти націй 

ПАРЛАСЕН – Центральноамериканський парламент 

ПАРЛАСУР – Парламент МЕРКОСУР 

ПАРЛАТІНО – Латиноамериканський парламент  

РІП – регіональна індикативна програма ЄС 

СЕЛАК – Співтовариство латиноамериканських та карибських держав 

СЗБП ЄС – Спільна зовнішня та безпекова політика Європейського Союзу 

СПБО ЄС – Спільна політика безпеки та оборони Європейського Союзу 

УНАСУР – Союз південноамериканських націй 

ЦАСІ – Центральноамериканська система інтеграції 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сучасний світ характеризується швидкими темпами 

розвитку у різних сферах і, перш за все, комунікацій. Змінюються відносини між людьми, 

взаємодія між суспільними групами, відносини між країнами, організаціями та регіонами. 

Актори міжнародних відносин намагаються балансувати між глобалізацією та 

регіоналізацією економічного та політичного простору. Необхідність адаптації до нових 

економічних, політичних та соціальних реалій останніх трьох десятиліть призвела до 

появи нових моделей і нових рівнів міжнародних відносин, які потребують аналізу та 

оцінки. 

Співробітництво як базова форма взаємодії між суб’єктами міжнародних відносин 

поглиблюється та розширюється: відбувається відхід від співробітництва виключно по 

моделі «держава – держава» за рахунок посилення діяльності інших суб’єктів 

міжнародних відносин, і, в той же час, змінюється географія співробітництва. Одним з 

сучасних видів міжнародного співробітництва є міжрегіональне співробітництво, яке 

дозволяє побудувати відносини між регіональними структурами в різних регіонах світу. 

Так, міжрегіональне співробітництво не лише дозволяє продовжувати інтеграцію в 

окремому регіоні, адже не тільки не руйнує зв’язки, які складалися між сусідніми 

державами протягом сторіч, а й слугує містком для пошуку та втілення інтересів в іншому 

куточку планети. Міжрегіональне співробітництво може охоплювати широкий спектр 

питань економіки та торгівлі, політики, культури, екології тощо, і може відбуватися як в 

межах певної інституційної структури, так і без її побудови. У контексті глобалізації, в 

результаті прогресуючого збільшення глобальних мереж і контактів, надзвичайно 

актуальною стає міжрегіональна взаємодія.  

Наразі одним з найбільш потужних та ефективних інтеграційних об’єднань 

сучасності, яке намагається розширити свої міжрегіональні контакти, є Європейський 

Союз. Як один із провідних акторів міжнародних відносин Європейський Союз прагне 

посилити свою роль на світовій політичній арені і у цьому контексті достатньо 

ефективним інструментом європейського впливу в усе більш глобалізованому світі стає 
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поширення європейських стандартів і норм через різноманітні механізми діалогу «регіон 

– регіон».  

Окреме місце наразі для Європейського Союзу займає регіон Латинської Америки 

та Карибського басейну (ЛАКБ). Регіон ЛАБК, який до середини ХХ століття тривалий 

час був у зоні виключного інтересу Сполучених Штатів Америки, в останній декаді 

минулого сторіччя почав досить активно диверсифікувати свої зв’язки та розбудовувати 

партнерські відносини з ЄС. І така розбудова відносин не є випадковою, адже два регіони 

мають цілий ряд культурно–історичних, політичних та економічних зв’язків. Це і спільне 

минуле, і культурна подібність, і активне розгортання інтеграційних процесів як всередині 

ЄС, так і в Латинській Америці, і розуміння нагальності вирішення глобальних питань. 

Все це має позитивний вплив на розвиток міжрегіональних відносин ЄС – ЛАКБ. 

Нині вже можна говорити про сформовані моделі різнорівневого 

міжрегіонального співробітництва, наявність конструктивних підходів ЄС та 

латиноамериканських держав та організацій щодо налагодження і розвитку співпраці один 

з одним. Тому досить актуальним видається насамперед вивчення таких питань, як 

еволюція інструментів міжрегіонального діалогу ЄС – ЛАКБ, що має як істотну наукову, 

так і практичну значимість для політології міжнародних відносин і вітчизняної 

дипломатичної практики.  

Політичне, економічне та гуманітарне міжрегіональне співробітництво ЄС з 

ЛАКБ становить великий практичний інтерес для України, адже вивчення досвіду 

міжрегіонального співробітництва на прикладі ЄС та держав і міжнародних організацій 

ЛАКБ може сприяти розробленню пропозицій та рекомендацій для органів державної 

влади України задля використання наявного інструментарію для посилення діалогу з ЄС 

та пошуку нових партнерів як в Латинській Америці, так і в інших географічно віддалених 

від України регіонах. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана в рамках Комплексної наукової програми Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку світових 

процесів глобалізації» (затвердженої протоколом №13 Вченої ради Університету від 20 

червня 2011 року) і науково-дослідної теми Інституту міжнародних відносин Київського 
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національного університету імені Тараса Шевченка «Асоціація як новий формат відносин 

України з Європейським Союзом: політичний, правовий, економічний та інформаційний 

аспекти» (номер державної реєстрації 16БФ048-01). 

Мета і завдання дослідження визначені з урахуванням актуальності обраної теми 

та стану її дослідженості. Мета дослідження полягає у тому, щоб проаналізувати процес 

становлення та розвиток форм та механізмів міжрегіонального співробітництва 

Європейського Союзу та Латинської Америки і Карибського басейну та визначити 

ефективність їх функціонування.  

Для досягнення поставленої мети автором було сформульовано такі завдання: 

- визначити теоретичне підґрунтя становлення та розвитку співробітництва 

ЄС – ЛАКБ;  

- класифікувати суб’єкти та окреслити існуючі моделі співробітництва ЄС – 

ЛАКБ;  

- дослідити передумови співробітництва ЄС – ЛАКБ та окреслити 

договірно-правову базу їх функціонування; 

- простежити позиції ЄС, держав та організацій ЛАКБ щодо 

міжрегіонального співробітництва двох регіонів; 

- проаналізувати еволюцію форм та механізмів міжрегіонального 

співробітництва ЄС – ЛАКБ та визначити їх особливості; 

- окреслити та охарактеризувати проблемні питання співпраці ЄС – ЛАКБ 

та дослідити ефективність використання інструментарію міжрегіональної 

співпраці для їх вирішення; 

- визначити можливість використання Україною механізмів 

міжрегіонального співробітництва ЄС з державами та міжнародними 

організаціями ЛАКБ у її зв’язках з Європейським Союзом та іншими 

регіональними структурами. 

Об’єктом дослідження є відносини Європейського Союзу з регіоном Латинської 

Америки та Карибського басейну. 
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Предметом дослідження є форми забезпечення та механізми реалізації 

міжрегіонального співробітництва ЄС з державами та міжнародними організаціями 

Латинської Америки та Карибського басейну. 

Методи дослідження визначені специфікою об’єкта й предмета дослідження, 

метою й завданнями дисертації. Працюючи над власним дослідженням дисертант виходив 

з того, що сучасні системні дослідження міжнародних відносин багато в чому спираються 

на загальнонаукові методологічні принципи, які ґрунтуються на розгляді об’єктів як 

систем. Основними принципами є: прослідковування залежності кожного окремого 

елемента від його місця у системі, виявлення зв’язків між елементами системи та 

дослідження структури системи у цілому, вивчення впливу окремих елементів та 

структури системи на її поведінку, аналіз зовнішнього середовища системи та його вплив 

на систему, розуміння характеру та природи ієрархічності системи. Оскільки, відповідно 

до системного підходу до міжнародних відносин будь-яке соціальне явище, в тому числі 

міжрегіональне співробітництво, розглядається через призму зв’язків та відносин, 

відповідно, форми та механізми такої співпраці, а також суб’єкти взаємодії ЄС – ЛАКБ в 

контексті прийнятої для дослідження методології розглядаються дисертантом як елементи 

цілісної системи, в рамках якої відбувається взаємодія окремих елементів. 

В дисертації запропоновано багаторівневу методологію аналізу міжрегіонального 

співробітництва двох регіонів. Автор надавав перевагу поєднанню діалектичного методу 

пізнання з вище охарактеризованою методологією. Діалектичний метод використано в 

формі аналізу системи, структури, елементів, зв’язків, застосування категорій, принципів 

і законів діалектики під час аналізу різних аспектів формування сучасних форм і 

механізмів співробітництва ЄС з державами та організаціями Латинської Америки та 

Карибського басейну. 

При розгляді таких механізмів та інструментів міжнародного співробітництва ЄС 

з організаціями та державами ЛАКБ як договори про асоціацію, договори про політичне 

та економічне співробітництво, регіональніта національніпрограми допомоги 

здійснювався компаративний аналіз та контент-аналіз. 

Власне, комплексне й зважене використання широкого спектра методологічних 

підходів забезпечило можливість цілісного аналізу об’єкту й предмету дослідження, 
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сприяло всебічному й компаративному дослідженню головних форм міжрегіональної 

взаємодії між Європейським Союзом та регіоном Латинської Америки та Карибського 

басейну. 

За допомогою історико-логічного методу, наукового аналізу даних і співставлення 

поглядів різних дослідників проблематики дисертації дисертанту вдалося сформулювати 

цілком достовірні й обґрунтовані висновки. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що автор дисертації на 

основі залучення та комплексного аналізу широкого кола джерел, значна частина яких 

раніше не була об’єктом спеціального наукового вивчення, здійснив цілісний й всебічний 

аналіз еволюції форм та механізмів міжрегіонального співробітництва Європейського 

Союзу та Латинської Америки і Карибського басейну та визначив їх ефективність. 

Основними положеннями, які визначають наукову новизну дослідження і 

виносяться на захист є такі: 

Вперше: 

- введено класифікацію суб’єктів міжрегіонального співробітництва ЄС – ЛАКБ 

та проаналізовано активність цих суб’єктів з точки зору їх зацікавленості у 

міжрегіональному діалозі; 

- здійснено всебічний аналіз стратегій ЄС та держав і міжнародних організацій 

ЛАКБ щодо міжрегіонального співробітництва і відповідної договірно-правової бази 

такого співробітництва, що дозволило прослідкувати зміну пріоритетів та виділити 

головні напрямки міжрегіонального діалогу ЄС – ЛАКБ; 

- висвітлено еволюцію політико–дипломатичних та економічних інструментів та 

інституційних основ співробітництва між регіонами ЄС – ЛАКБ, що дозволило здійснити 

оцінку ефективності форм та механізмів міжрегіонального співробітництва ЄС – ЛАКБ. 

Удосконалено: 

- характеристику моделей міжрегіональної взаємодії ЄС – ЛАКБ з визначенням 

можливостей та доцільності використання декількох таких моделей водночас; 

- твердження про те, що використання окремих інструментів міжрегіонального 

співробітництва ЄС – ЛАКБ (регіональних та національних індикативних програм ЄС для 

держав та організацій ЛАКБ, діяльність міжпарламентських груп, а також проведення 



20 
тематичних форумів) сприяє формуванню міжрегіональних зв’язків на різних рівнях і в 

свою чергу є важливим для побудови системних зв’язків із географічно віддаленими 

регіонами.  

Набуло подальшого розвитку: 

-  теоретико-методологічні підходи до визначення та дослідження міжнародного 

співробітництва, побудови потужних зв’язів між двома регіонами та комплексного 

міжрегіоналізму як системної цілісності зі стійкими організаційними взаємозв’язками між 

суб’єктами міжрегіонального співробітництва; 

- класифікація наукових досліджень із проблематики співробітництва ЄС – ЛАКБ; 

- визначення нової практики співпраці ЄС з державами та міжнародними 

організаціями ЛАКБ як прояву різнорівневого міжрегіонального співробітництва на рівні 

офіційних інститутцій та неформального діалогу за участю громадянських суспільств 

регіонів. 

Практичне значення одержаних результатів дисертаційного дослідження 

визначаються його актуальністю та науковою новизною.У ході дослідження було 

проаналізовано комплекс форм та механізмів міжрегіонального співробітництва на 

прикладі ЄС – ЛАКБ. У роботі проведено аналіз появи та розвитку окремих механізмів 

співробітництва ЄС – ЛАКБ та визначеноїх ефективність для побудови системи зв’язків 

між регіонами. Практичне значення полягає у тому, що фактологічний матеріал і 

висновки, які містяться в дисертаційній роботі, можуть бути використані у діяльності 

державних та недержавних установ України, інституцій та відомств, залучених до процесу 

формування та реалізації зовнішньої політики України, а також при розробці практичних 

завдань сучасних процесів регіонального й глобального масштабів.  

Матеріали дисертації можуть використовуватися в рамках навчального процесу у 

вищих навчальних закладах України при підготовці підручників, навчальних посібників 

та науково-методичних рекомендацій, а також при підготовці лекційних курсів і 

спецкурсів з актуальних проблем міжнародних відносин у вищих навчальних закладах 

України, зокрема, з таких навчальних дисциплін як «Міжнародні відносини та світова 

політика», «Європейський Союз в міжнародних відносинах», «Міжнародні організації», 

«Багатостороння дипломатія» тощо. Окремі положення дисертаційної роботи було 
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використані в освітньому процесі ПВНЗ «Київський міжнародний університет» за 

спеціальностями 052 «Політологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» та 

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» галузі знань 

29 «Міжнародні відносини»при викладанні навчальних дисциплін «Міжнародні 

відносини та світова політика», «Міжнародні організації», «Міжнародні системи та 

глобальний розвиток», а також в освітньому процесі на кафедрі філософії та соціально-

гуманітарних наук Херсонського державного університету впродовж 2018-2019 рр., а саме 

під час розробки навчально-методичного посібника та методичних рекомендацій до 

проведення семінарських занять в рамках навчальної дисципліни «Україна в Європі та 

світі». 

Апробація результатів дослідження. Головні висновки й тези дисертації 

обговорювалися на засіданнях кафедри міжнародних організацій та дипломатичної 

служби Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, також були викладені автором у доповідях та виступах на міжнародних 

наукових і науково-практичних конференціях, зокрема: Міжнародній науково–

практичній конференції «Міжнародні відносини в умовах ХХІ ст.: сучасна теорія і 

практика» (Львівський національний університет імені Івана Франка, 17–18 листопада 

2011 р.), Х міжнародній науково–практичній конференції студентів, аспірантів і молодих 

вчених «Шевченківська весна. Сучасний стан науки: досягнення, проблеми та 

перспективи розвитку» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 27 

березня 2012 р.), Міжнародній науково–практичній конференції «Сучасні тенденції 

розвитку міжнародних відносин: політика, економіка, право» (Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 5–6 квітня 2012 р.), Міжнародній науково–практичній 

конференції «Динаміка розвитку міжнародних відносин України: історико–еволюційна, 

економічна, правова» (Закарпатський державний університет, 26–27 квітня 2012 р.), 

Конференції молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (Інститут 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 1 

листопада 2012 р.), Міжнародній науково–теоретичній конференції «Сучасна дипломатія: 

актуальні проблеми теорії і практики» (Інститут міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, 20 грудня 2012 р.), ХІІ Міжнародній 
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науково–практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська 

весна. Сучасний стан науки: досягнення, проблеми та перспективи розвитку» (Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, 25 березня 2014 р.), Міжнародній 

науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні 

проблеми міжнародних відносин» (Інститут міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, 25 жовтня 2018 р.) та Міжнародній 

науково-практичній конференції «Шевченківська весна» (Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, 26 березня 2019 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження 

викладені автором у 14 наукових працях, загальним обсягом 6,58 д.а., з яких 4 розміщені 

у фахових виданнях, затверджених МОН України (2,32 д.а.), 3 – у закордонних фахових 

наукових виданнях (2,60 д.а) і в 7 тезах доповідей на наукових конференціях (1,66 д.а.). 

Структура роботи обумовлена визначеними метою, об’єктом та предметом 

дослідження. Вона складається із вступу, переліку умовних позначень, трьох розділів, 

висновків, 8 додатків, розроблених автором, та списку використаних джерел та літератури 

(490 найменувань англійською, іспанською, польською, російською, французькою та 

українською мовами на 52 сторінках). Загальний обсяг дисертаційної роботи складає – 250 

сторінок, з них обсяг основного тексту – 172 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1.  

КОНЦЕПТУАЛЬНО–ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Теоретико-методологічні аспекти дослідження міжрегіонального 

співробітництва ЄС та ЛАКБ 

 

Існування будь–якої держави чи організації передбачає взаємодію з іншими 

акторами, що є базовим принципом міжнародних відносин. Співробітництво між 

державами у тій чи іншій формі з’явилося із виникненням самих держав. З розвитком світу 

змінювалися і форми такого співробітництва. Якщо спочатку співробітництво 

розглядалося як поняття, яке є протилежне війні, і охоплювало лише економічну сферу, то 

з часом співробітнитцво почало використовуватися державами як інструмент впливу, 

посилення своєї ролі на регіональному чи глобальному полі міжнародних відносин.  

Починаючи з середини ХХ ст. глобалізація сприяла розширенню співробітництва 

держав, появі нових платформ для дискусій та співробітництва в рамках міжнародних 

організацій, долученню недержавних акторів до світової політики та поглибленню 

інтеграції на різних рівнях. Співробітництво стає інструментом взаємодії не лише держав, 

а й інших суб’єктів, які зайняли своє почесне місце у системі міжнародних відносин. 

Осмислення категорії «міжнародне співробітництво» дозволяє не лише зрозуміти природу 

основних процесів у світовій політиці, а й розкриває причини використання 

співробітництва як основної форми взаємодії між регіонами у світі.  

Більшість теорій, які пояснюють процеси міжнародного співробітництва і 

глобалізації, сформовані на основі наукових доробок другої половини ХХ ст.. Серед 

основних напрацювань цього періоду можна відмітити роботи реалістів (Г. Моргентау, 

Дж. Кеннана, Г. Кіссінджера, А. Уолферса, Дж. Шварценбергера); лібералів (Р. Кобдена, 

Дж. Брайта, В. Вільсона, К. Дейтча, Б. Рассета); ліберальних інституціалістів (Д. Мітрані, 

Е. Хааса, Дж. Ная, Р. Кеохейна, Р. Купера, Е. Морса) та інших теоретиків.  

Питання міжнародного співробітництва знаходиться у центрі полеміки двох 

напрямів політичної теорії – ліберальної та реалістичної. За останні десятиліття у  
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дослідженнях міжнародного співробітництва більшість науковців фокусують свою увагу 

на декількох основних питаннях. Перш за все, попри продовження наукової дискусії щодо 

поняття «співробітництва», більшість дослідників погоджуються, що це ситуація, «коли 

одні суб’єкти регулюють свою поведінку у відповідності з фактичними або очікуваними 

перевагами інших через процеси взаємної координації політик» [74, с. 131–132; 358, 

c. 226].  

Так, американський політолог Р. Кеохейн вважає, що співробітництво можливо за 

наявності трьох складових: спільних цілей суб’єктів співробітництва, очікування вигоди 

від такого співробітництва і за умови, що таке співробітництво взаємовигідне. «Кожний 

суб’єкт не обов’язково допомагає іншому, але якщо він робить це, то очікує покращення 

своєї власної ситуації, що приводить до взаємної координації державних політик». Таке 

розуміння співробітництва на думку українського дослідника А. Лухтана «дає можливість 

відрізняти міжнародне співробітництво від не–співробітництва, тобто від односторонньої 

поведінки, де суб’єкти не враховують наслідки своїх дій щодо інших, а також від 

бездіяльності, тобто від поведінки суб’єктів, яка не попереджує негативні наслідки для 

політики інших сторін» [57, с. 78; 388, с. 467–468]. 

Окрім того, в сучасній політичній науці активно розробляються гіпотези щодо 

умов, коли співробітництво між державами можливе. Завдяки розробці таких гіпотез, які 

однак не стали складовою частиною комплексної теорії міжнародного співробітництва, 

ми послуговуємося факторами, які визначають ймовірність такого співробітництва. У 

своїй роботі «Міжнародні теорії співробітництва: сильні та слабкі сторони» Х. Мілнер 

пропонує шість наступних гіпотез: 

1. «гіпотеза взаємності», що означає, що кожна держава передбачає та 

розраховує на користь від співробітництва, а за умови відмови від співробітництва чи 

невиконання домовленостей – очікує на санкції; 

2. «гіпотеза про кількість суб’єктів» - чим менша кількість акторів, які 

співпрацюють,  тим більші перспективи такого міжнародного співробітництва; 

3. «гіпотеза ітерації» - чим довша взаємодія суб’єктів, тим більша ймовірність 

співробітництва; 

4. «гіпотеза про міжнародні режими» - міжнародне співробітництво 
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зароджується та існує навколо принципів, норм та процедур прийняття рішень; 

5. «гіпотеза епістемічних співтовариств», тобто дослідження ролі професійних 

експертів, які працюють над проблемами співробітництва та займаються пошуком шляхів 

їх вирішення, у розширенні міжнародного співробітництва; 

6. «гіпотеза асиметрії сили», а саме за наявності сильної державми-гегемона  

таке співробітництвао більш ймовірне (тут прослідковується певна подібність до 

положень теорії гегемонічної стабільності) [388, с. 470–480]. 

Гіпотези про умови міжнародного співробітництва активно обговорювалися 

представниками сучасних теорій міжнародних відносин: неолібералами (Р. Кеохейном, 

Р. Аксельродом, А. Штейном, Ч. Ліпсоном) та неореалістами (К. Уолцтом, Р. Гілгшном, 

Б. Бузаном). Так, представники двох вищезазначених шкіл по різному розуміють зміст 

поняття «міжнародне співробітництво»: неореалісти пов’язують його з питанням 

військової безпеки, а неоліберали розглядають співробітництво через призму економічних 

переваг. У той же час, якщо неоліберали вірять, що можливість досягнення обопільної 

вигоди сторонами породжує міжнародне співробітництво, то неореалісти вважають 

наявність такого співробітництва примарною, адже жодна держава не погодиться на 

отримання меншої абсолютної вигоди. Це у свою чергу залежить від визначення 

поведінки держав, яку неореалісти описують як результат поєднання системних примусів, 

обмежень та існуючих можливостей, а неоліберали закликають аналізувати наміри 

держави на рівні з її можливостями. Неоліберали вбачають зростання ролі міжнародного 

співробітництва внаслідок взаємопроникнення та взаємовпливу внутрішньої та 

зовнішньої політики [426]. 

З 1980–х років питання співробітництва виходить з тіні конфліктології, 

досліджуються його основні причини, форми та типи. Російський дослідник П. Циганков 

вважає, що можна виділити наступні типи співробітництва: переговори щодо розподілу 

вигод держав від їх взаємодії, що є одночасно і шляхом до співробітництва і проявом його 

існування; свідоме узгодження політик (формальні переговори чи угоди про діяльність); 

неявне співробітництво, коли співпадають очікування акторів і тим самим відбувається 

підтримка спільної позиції; нав’язане співробітництво, коли сильна сторона корегує 

політику слабшої; створення спеціалізованих інститутів, наприклад в рамках ООН [74, 
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c. 132]. 

Окремим блоком міжнародне співробітництво розглядалося представниками 

соціологічного підходу британської школи, конструктивізму, історичного 

інституціоналізму та «французької школи». Представники британської школи М. Уайт та 

Х. Булл розглядають міжнародне співробітництво як спільноту державних акторів, адже 

саме їм відводиться центральна роль. Історичні інституціоналісти вірять у існування 

певних культурних традицій, які на рівні з політичними факторами впливають на 

співробітництво. Конструктивісти зазначають, що міжнародне співробітництво за своїм 

характером є динамічним. Представники французької школи соціології міжнародних 

відносин розглядають міжнародне співробітництво через призму вивчення зрушень, які 

відбуваються у взаємодії акторів міжнародних відносин [74, c. 135–138]. Французький 

науковець Б. Баді вважає, що на сьогоднішній день не можна говорити про виключно 

міждержавне співробітництво, оскільки з посиленням взаємозалежності та глобалізації 

зросла роль недержавних акторів. Тому міжнародне співробітництво проявляється на 

різних рівнях і відбувається між акторами різної природи [97]. Підхід Б. Баді можна 

застосувати до аналізу співробітнцитва ЄС – ЛАКБ, оскільки воно є різнорівневим та 

відбувається за залучення недержавних акторів.  

Ідея міжнародного співробітництва держав з подібними чи  різними політичними, 

економічними і соціальними системами у міжнародних відносин задля підтримки 

міжнародного миру і безпеки закладена у системі норм, що містяться в Статуті ООН. Так, 

відповідно до Статуту держави зобов’язані «здійснювати міжнародне співробітництво у 

вирішенні міжнародних проблем економічного, соціального, культурного і гуманітарного 

характеру», а також зобов’язані «підтримувати міжнародний мир та безпеку і з цією метою 

вживати ефективних колективних заходів» [113, c. 2-3, 11]. Вибір форм та обсягів 

співробітництва  - залишається на розсуд держав, враховуючи потреби, наявні ресурси, 

законодавчі можливості та обмеження та міжнародні зобов’язання, які вони на себе взяли. 

Аналогічно Статуту ООН принцип міжнародного співробітництва був зафіксований у 

Консолідованій версії Договору про ЄС та Договору про функціонування ЄС від 2002 року 

[128, с. 14].  

Варто зазначити, що міжнародне співробітницво змінюється під тиском 
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глобалізації, але водночас і послаблює її негативні впливи. Останніми десятиліттями 

збільшується об’єм міжнародного співробітницва, і, значною мірою, саме це дозволяє 

вирішувати наростаючі міжнародні політичні та соціальні протиріччя. Зі збільшенням 

взаємозалежності світу, появи та посилення глобальних проблем зросло і значення 

міжнародного співробітництва. Відбулося розширення сфер міжнародного 

співробітництва,  втім центральним і найбільш значимим залишається політичне 

співробітництво, як основа для вирішення питань співпраці у інших сферах. 

Так, міжнародне співробітництво може бути двостороннім чи багатостороннім, 

забезпечуватися через формування альянсів чи підписання угод з метою спільної 

координацію політичних позицій. Найчастіше, міжнародне співробітництво здійснюється 

задля врегулювання конфліктів, забезпечення спільної безпеки або вирішення інших 

питань, що представляють спільний інтерес для всіх зацікавлених та залучених сторін. 

Дослідження співробітництва тривалий час розглядалося через формування 

військово–політичних союзів чи надання економічної допомоги слаборозвиненим 

державам. Поступово питання співробітництва отримало нове значення, адже природу 

глобальних та регіональних процесів варто розглядати не лише через призму поняття 

«міжнародне співробітництво», а й шляхом вивчення інтеграційних процесів, їх 

характеристик та елементів. Інтеграційні процеси, які відбувалися у ХХ ст., розглядалися 

дослідниками як закономірні прояви міжнародного співробітництва у пошуках миру та 

економічного процвітання. Інтеграційні проекти 1920-х років поєднували у собі політичні, 

економічні, валютні та освітні аспекти, а елементами міжнародного співробітництва мали 

стати спільні асамблеї. Втім, на реалізацію подібних проектів знадобилося значно більше 

часу, ніж передбачала інтелектуальна, політична та економічна еліта на терені Європи. 

Функціоналісти вивчали інтеграцію через провал Ліги Нації як проекту глобальної 

інтеграції. Англійський вчений Д. Мітрані вважав, що держави не були готові до 

діяльності глобальної організації і розглядали її як загрозу своєму сувернітету. На 

противагу, співробітництво між державами у сферах спільного інтересу має підштовхнути 

держави на створення необхідних міжнародних органів, адже вигоди такого 

міжнародного співробітництва будуть очевидними. Для фунціоналістів, саме 
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міждержавне співробітництво є шляхом досягнення інтеграції на вищому рівні [390, 

c. 123–127; 389, c. 78–83]. 

Концепція федералізму, розроблена А. Спінеллі, ставить у центр свого вивчення 

політичні інститути. Наголошується на різноманітній ролі регіональних урядів та 

циклічності зміни сили і ролі регіональних урядів [454]. Неофункціоналісти вважають, що 

потреба співпраці в тій чи іншій сфері (економіка, культура, соціальний сектор) здатна 

викликати ефект ланцюгової реакції в інших сферах, що призведе до необхідності в 

створенні спеціалізованих наднаціональних інститутів для їх координації, і як наслідок до 

прискорення політичної інтеграції. Е. Хаас зосереджував увагу на інтеграції як процесі, у 

якому політичні актори передають частину своїх повноважень новостореним інститутам 

[348, c. 366–367], а Л. Ліндберг вважав, що інтеграція – це процес, під час якого нації 

відмовляються від одноосібних рішень у сфері державної та міжнародної політики на 

користь прийняттю спільних рішень [71, с. 101; 368, c. 6]. 

У рамках плюралістичної моделі здійснюється комплексне вивчення інтеграції, а 

сам інтеграційний процес розглядається через існування комунікаційних мереж, що 

передають інформацію, сприяють виконанню певних функцій і накопиченню досвіду. 

Так, К. Дойч аналізує два типи політичних інтеграцій: 1) амальгамний, за якого окремі 

елементи чи одиниці об’єднуються за підтримки свого населення та при існуванні чи 

формуванні загального управління; 2) плюралістичний, за якого відбувається інтеграція 

одиниць із збереженням їх політичної самостійності, але це можливе за умови подібності 

соціокультурних цінностей елементів, що інтегруються [424, c. 46–67]. 

З точки зору масштабів та географічних процесів можна визначити три рівні 

інтеграції: субрегіональний, регіональний та глобальний. Основною метою інтеграціїї є 

координації політики не лише на рівні держави, але, і в першу чергу, на рівні об’єднаних 

структур. Так, частина із згаданих теорій інтеграції стали основою для європейського 

об’єднання. Горизонтальна інтеграція, що відбулася серед європейських країн, дозволила 

зберегти ідентичність елементів системи, що сформувалася внаслідок інтеграції. 

Діяльність Європейського Союзу, інтеграційні процеси у Південно-Східній Азії, 

Латинській Америці, арабських держав поставили питання щодо рівня координації 
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діяльності держав у рамках міжнародного співробітництва та критеріїв відбору нових 

учасників таких процесів.  

Паралельно із процесами інтеграції відбувалося посилення регіоналізму. 

Регіоналізм, який передбачав об’єднання елементів близьких географічно, дозволяв 

подолати відмінності політичної та економічної систем, з якими стикалися суб’єкти 

багатосторонньої інтеграції.  

На думку дослідниці Вільного університету Берліну Т. Бюржель, «регіоналізм» 

розглядається як процес та структура регіонального будівництва з точки зору тісних 

економічних, політичних та соціо–культурних зв’язків між державами та суспільствами, 

які географічно близько розташовані, а також з точки зору їх безпеки. У той же час, 

поняття «регіоналізм» часто ототожнюється з поняттям «регіональне співробітництво» та 

«регіональна інтеграція» [104, c. 5]. 

Окрім того, з розвитком глобальних зв’язків між державами країни стають 

зацікавлені у розвитку як глобального простору, так і регіонального простору, який 

безпосередньо впливає на їх середовище. Філіппінський науковець А. Роблес стверджує, 

що регіоналізм стає стратегією адаптації до глобалізації та забезпечення стабільності. 

Особливо малі держави розглядають регіоналізм в якості захисного механізму для 

збереження суверенітету, утримання влади і ресурсів, щоб протистояти силам глобалізації 

[437, c. 100–103]. Регіоналізм стає стратегією для створення економії в результаті 

зростання масштабів виробництва для підвищення конкурентоспроможності в боротьбі за 

капітал, ринки і технології.  

В широкому сенсі теоретичні підходи до вивчення регіональних процесів 

поділяються на «старий» та «новий» регіоналізм. Е. Менсфілд та Х. Мілнер зазначали про 

проходження чотирьох етапів розвитку регіоналізму. Перший етап відбувався в кінці ХІХ 

ст. і характеризувався розвитком економіки через розвиток технологій та митних союзів. 

Другий етап супроводжувався створенням регіональних угрупувань і їх економічною 

співпрацею. Держави шляхом міжнародних домовленостей вирішували свої економічні 

проблеми. В середині ХХ ст. відбувається розвиток торгового регіоналізму і з’являється 

новий феномен – міжрегіоналізм [373, c. 595–602].  
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М. Тело у книзі «Європейський Союз і новий регіоналізм: регіональні актори та 

глобальне управління в постгегемоністичну епоху» виділяє три хвилі регіоналізма: 

імперський регіоналізм, економічний регіоналізм та новий регіоналізм. Так, імперський 

регіоналізм розвинувся в 1920 – х роках і був пов’язаний з економічною нестабільністю, 

руйнацією британської гегемонії у світовій системі, кризою Ліги Націй. Після Другої 

світової війни відбулася зміна характеристик регіоналізму. Був закладений принцип 

рівності держав, відбувалася співпраця між державами, в якій приймали участь усі 

держави, а не лише гегемони. Але, зазвичай така кооперація супроводжувалася 

економічним протекціонізмом. Отже, імперський регіоналізм був замінений економічним. 

Третій тип регіоналізму з’являється трохи згодом [459, c. 2-3]. 

«Новий регіоналізм», як модерний тип регіоналізму, відповідно до досліджень 

М. Тело, Е. Менсфілда та Х. Мілнер, виникає у 1970–x рр. з появою нових потужних 

факторів та акторів світової політики. Цей новий тип регіоналізму розвивається «знизу», 

відбувається соціальне конструювання регіонів, збільшується роль недержавних акторів, 

груп тиску, своє відображення знаходять питання культури та навколишнього 

середовища. 

У свою чергу, регіоналізм як тенденція світового розвитку сприяє посиленню ролі 

регіонів, і, можливо, становленню їх як елементів чи акторів міжнародних відносин. Саме 

поняття «регіон», на думку українського науковця О. Данильчука, є складним та 

багатоаспектним, для аналізу якого варто розглянути існуючі підходи у вітчизняній та 

зарубіжній науковій думці щодо дослідження сутності зазначеного поняття [43, c. 251].  

Екперт Національного інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО України 

Т. Стародуб розглядає міжнародний (політичний) регіон як «політичний простір, де 

взаємозалежність визначається потребою забезпечити безпеку на національному, 

субрегіональному, регіональному та міжрегіональному рівнях»; а міжнародний 

(економічний) регіон – як «економічний простір, де необхідність взаємодії обумовлена 

потребою держав окресленого простору брати участь у процесах світової торгівлі». 

Залежно від мети, держави об’єднуються у певний простір та формують спільні інституції 

для визначення рамок взаємодії [69, c. 77]. 
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Найбільш цілісне визначення поняття «регіон» можна знайти у «Понятійно–

термінологічному словнику» Е. Алаєва. Згідно з ним, регіон – це «територія, яка за 

сукупністю насичуючих її елементів відрізняється від інших територій» [16, c. 69] і володіє 

єдністю, «взаємопов’язаністю складових елементів, цілісністю, причому ця цілісність – 

об’єктивна умова і закономірний результат розвитку даної території» [61, c. 52]. Так, 

бачимо, що регіон розглядається як певний комплекс елементів, який характеризується 

умовною єдністю і цілісністю. 

Поняття «регіон» активно використовується в геополітиці, в міжнародних 

відносинах, адже воно дозволяє позначати територію, виділену за певними ознаками, що 

дає можливість відрізнити від іншої подібної території чи регіону. Регіоном можуть 

позначати великий територіальний блок (наприклад, Азіатсько–Тихоокеанський регіон) 

або охарактуризовувати частину загальносвітового політичного простору. Також, часто у 

дослідженнях політичної регіоналістики використовується поняття «макрорегіон» для 

позначення простору, який займає більш високу позицію в ієрархії територіально–

політичних об’єктів. 

Так, загальноприйнятим є розгляд регіональних політичних процесів на декількох 

рівнях: мікрорівні (для вивчення взаємодії регіону з сусідніми територіальними 

одиницями, найчастіше в рамках однієї держави), мезорівні (для вивчення 

транскордонного співробітництва) чи макрорівні (дослідження взаємодії  транскордонних 

регіонів) [374, c. 111–121]. 

Основною просторовою спільністю, яка організовує зазначені процеси, вважалася 

донедавна держава–нація. «З часів Французької та Американської революцій національна 

держава стала домінуючою, а згодом і майже єдиною легітимною формою політичної 

організації, а також основним «двигуном» колективної ідентичності» [452, c. 70]. 

Поступово  система національних держав «розмивається» і відбувається часткова 

передача суверенітету на наднаціональний і субнаціональний рівні.  

Середина 1970–х – початок 1980–х років у Західній Європі та Америці 

позначаються появою наукового інтересу до регіонів, регіоналізму, регіональних 

досліджень. Виявилося, що регіональні підходи являють собою найбільш розумну 

відповідь на виклики європейської та американської територіальної різноманітності. 
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Регіон розглядається як простір, побудований суб’єктами за результатами їх тісної 

взаємодії, формування спільних цінностей та норм. 

Помітним є зміна ставлення до поняття «регіон» протягом останніх десятиріч. 

Якщо наприкінці XIX ст. це поняття розглядалося французькиими та італійськими 

науковцями крізь призму загрози національній єдності, то для Західної Європи середини 

ХХ ст. це поняття дозволяло охарактеризувати об’єднання держав з різним економічним 

розвитком, різними політичними культурами, та різноманітним баченням регіональної 

ідентичності. 

У більшості країн прийняття рішень у ряді сфер і особливо безпосередня реалізація 

прийнятих рішень, а також розподіл і надання широкого спектру послуг відбувається на 

субнаціональному рівні. Дифузія влади, інтеграційні процеси та процеси глобалізації 

знаходять найрізноманітніші відповіді в регіонах. «Регіон стає важливим рівнем 

політичної дії і діалогу, місцем, де національні, наднаціональні і глобальні сили 

відповідають на місцеві вимоги та потреби, відображають прагнення та бачення 

регіональних та місцевих спільнот» [38, с. 3]. 

Регіон, будучи об’єктом політичної регіоналістики, розглядається як політичне 

територіальне співтовариство на субнаціональному рівні в єдності своїх 

інституціональних, поведінкових і ментальних аспектів. Регіон у даному випадку є 

політичним простором, який формувався протягом тривалого часу і визначається 

наявністю певної території, спільної історії, культурної подібності. І на вищому етапі 

інтеграції може мати спільну економічну, політичну та правову систему. 

Регіон у дослідженнях міжнародних відносин сприймається як група держав або 

транскордонний ареал, які мають схожі ознаки і роль у світовій політиці. Глобалізація 

швидко розмиває відмінності внутрішніх, транскордонних та міжнародних регіонів. Але 

залишається принципова відмінність «масштабів» територій, що аналізуються у світовій 

політиці та в рамках політичної регіоналістики. З точки зору геополітичного розуміння 

регіону цей термін відноситься до цілої групи країн, які по ряду параметрів більше 

пов’язані один з одним, ніж з іншими країнами. Поняття «регіон» є багатогранним та 

складним. Воно включає багато характеристик, які притаманні двом об’єктам 

пропонованого дослідження – Європейському Союзу та регіону ЛАКБ.  
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Багаторічна європейська інтеграція, яка призвела до створення Європейського 

Союзу з його наднаціональними характеристиками, поступово виокремлювала Європу в 

окремий регіон. Інтеграційні процеси в політичному, економічному і військовому житті 

Європи супроводжувалися науковими обгрунтуваннями, які потім були оформлені як 

концепції щодо вивчення феномена «інтеграція». Ідеалістичний погляд на процес 

європейської інтеграції розглядає такий процес як «поступове усвідомлення необхідності 

єднання народів континенту, обумовлене культурними та релігійними чинниками. Вся 

історія континенту з часів Римської імперії до нинішнього часу сприймається 

прихильниками ідеалістичної концепції як свідомий та наполегливий пошук найбільш 

життєздатних політичних та правових моделей облаштування Європи. Таке бачення 

історії європейської інтеграції притаманне насамперед західній політико–правовій 

доктрині, «проєвропейській» політичній риториці» [41, c. 450]. На думку швейцарського 

філосова та громадського діяча Д. де Ружмона, «Об’єднана Європа не є якоюсь 

економічною або політичною потребою останнього часу, а ідеалом, який сповідували 

найкращі, найбільш далекоглядні мислителі останнього тисячоліття» [51, c. 11; 440, c. 2]. 

Процес становлення регіону як одного з важливих прикладів поєднання 

багатогранності та створення єдності на основі різноманітності у Західній Європі вимагає 

пояснень. Британський історик, соціолог і політолог П. Андерсон відзначає декілька 

факторів, які сприяли розвитку європейського регіону. Перш за все, у післявоєнні роки 

рівень економічного розвитку європейських країн дуже різнився. Водночас, культурно 

західноєвропейські країни були дуже гомогенні. Окрім того європейська інтеграція 

сприяла створенню системи спільних інститутів, а це в свою чергу вплинуло на політичні 

процеси у регіоні і посилило регіональний вимір процесу [91]. 

Сучасні «реалістичні» дослідження європейської інтеграції приділяють увагу 

домовленостям європейських політиків після завершення Другої світової війни, адже саме 

вони слугували початком створення нової системи. Це слугувало початком політичної та 

еокномічної єдності у Європі, насавперед з метою недопустити появи та розгортання ще 

однієї війни. У цей період існувало багато визначень для позначення концепцій 

європейської інтеграції і різні автори називали таку інтеграцію «покроковою», «ядром», 

«авангардом» та ін 
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Концепція «багатошвидкісної Європи» передбачає існування різних 

«швидкостей» інтеграції, які застосовуються для різних країн та різних сфер взаємодії. 

Так, частина держав погодилися на глибинну інтеграцію із самого початку, при цьому 

залишаючи можливість для інших країн долучитися на більш пізньому етапі інтеграції. Це 

було пов’язано , насамперед, з тим, що окремі країни висловлювали занепокоєння щодо 

інтеграції у певних сферах або потребували більше часу для підготовки [456, с. 287]. 

Акцент цієї концепції робився на часі, в той же час загальні цілі та завдання, визначені на 

рівні спільнот, окреслювали швидкість, з якою мала відбуватися інтеграція. Така 

поступова інтеграція мала дозволити Європі досягати результатів та невідворотності 

інтеграції. Звіт Тіндеманса, або як його ще називають  «Доповідь про Європейський 

Союз», виданий у січні 1975 році розпочав грунтовну дискусію щодо посилення існуючих 

інституцій Спільнот та активізації політичного співробітництва (шляхом зміни політичної 

прихильності до такого співробітництва на зобов’язання, які мають юридичну силу) [476, 

с. 5–7, 15].  

Іншою потужною концепцією європейської інтеграції була концепція «змінних 

геометрій» (також відома під назвами концепція «концентричних кіл», концепція 

«сходинкової» інтеграції). Так, європейські держави усвідомлюють своє культурне, 

історичне та політичне різноманіття та погоджуються, що таке різноманіття буде основою 

глибинної інтеграції, а надалі держави обирають сфери спільного інтересу, у який 

взаємодіють. [456, с. 287, 290]. На практиці це мало означати, що Європа не буде 

економічно гомогенною, а матиме розвивене «ядро» і менш розвинені частини простору. 

Тому і держави можуть ставити перед собою різні цілі такої інтеграції. Концепція 

«змінних геометрій» дозволила не лише створити сильне «ядро» з таких країн як 

Німеччина та Франція, але й дозволити майбутнє розширення на схід та поглиблення 

інтеграції в ЄС (зокрема щодо політичного союзу).  

Концепція «a la carte», відома під назвою «віддай перевагу і обери», подібна до 

попередньої концепції і підкреслює абсолютну свободу держав у виборі сфер інтеграції. 

Згідно з концепцією «a la carte», держава – член Європейського союзу може вибирати, як 

з меню, ті напрямки інтеграції, в яких вона бажала і могла б брати участь [456, с. 288, 290].  
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Немає сумніву, що Європейському Співтовариству був характерний «ефект 

переливу» (spillover effect). Так, економічна інтеграція, яка була базою для об’єднання, 

мала призвести до більш тісного співробітництва між державами та певної консолідації, 

що в свою чергу мало сприяти подальшій інституціоналізації на наддержавному рівні. Як 

зазначають українські вчені професор В. Копійка та доцент Т. Шинкаренко Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, «неофункціоналістська схема 

«переливу» найбільш властива європейському регіонові, який характеризується високим 

рівнем структурних змін. Наявність спільних політичних цілей, відображених у загальних 

угодах, розроблених за участю представників адміністративних, урядових та 

технократичних еліт, що домінують в Європейському співтоваристві, на думку 

неофункціоналістів, значно сприяє прискоренню реструктуризації регіонального 

політичного процесу» [52, с. 33]. Вищезгадані науковці також відмічають важливість 

питання національного суверенітету при дослідженні питання інтеграції, адже держави–

члени залишаються більш важливим фактором для розвитку Європейського Союзу ніж 

його інститути. Так, активне співробітництво залишається основним інструментом 

суб’єктів інтеграції. 

Теорії європейської інтеграції доволі різноманітні, але всі вони вибудовувалися як 

теоретичне відображення процесів у Європі протягом другої половини ХХ ст.. 

Розвивалася структура європейських інституцій, створювалися і вдосканалювалися 

спільні політики. І хоча не всі європейські держави входять до ЄС, європейські стандарти, 

реформи та цінності стали універсальними для застосування всіма європейськими 

державами. На думку дисертанта, європейська інтеграція стала системним чинником 

європейського континенту. Держави ЄС, об’єднані у просторовому плані, із плином часу 

були згуртовані культурними і соціальними чинниками та об’єднанні економічними і 

політичними відносинами, що і підтверджує можливість визначення ЄС як регіону для 

цілей даної роботи.  

ЄС тривалий час проводив політику виділення регіонів для співпраці. Так, ЄС 

намагався працювати із групою країн певного регіону, гомогенізуючи регіон, просуваючи 

ідею демократії, захисту прав людини. При цьому державам пропонуються однакові 

механізму, як-то угода про асоціацію чи безвізовий режим. Тому, у своїй документах ЄС 
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розглядає ЛАКБ як регіон, що і відобразилося на побудові співробітництва з державами 

та організаціями ЛАКБ. 

У свою чергу, країни ЛАКБ теж прошли довгий інтеграційний шлях. Єдність 

Латинської Америки була невід’ємним компонентом регіонального політичного 

дискурсу. З часів Симона Болівара, який здійснив перші спроби континентальної 

інтеграції як продовження війн за незалежність, питання інтеграції стояло на порядку 

денному міжнародного співробітництва у регіоні. Тим не менш, реальної єдності 

латиноамериканського континенту не існувало. Хоча більшість країн ЛАКБ мають 

подібне соціально–економічне, політичне та культурне середовище, яке обумовлене 

спільним колоніальним минулим, та чинники, що роз’єднували, превалювали. Серед 

природних перешкод – це величезні відстані, які негативно відображувалися на 

можливості побудови комунікації. Існували соціальні та економічні перешкоди, які 

породжували суперництво і конкуренцію замість співробітництва. Ось чому кінець воєн 

за незалежність переріс у початок громадянської війни і призвів до поділу Південної 

Америки на дев’ять незалежних країн. Центральна Америка, хоча це набагато меншого 

розміру субрегіон, піддалася тій самій моделі фрагментації, і лише Мексиці вдалося 

зберегти більшу частину своєї території. Зберегти свою єдність вдалося і Бразилії як єдиній 

португальькій колонії. 

Провал спроб подальшої політичної уніфікації призвели до появи 

панамериканізму, більш м’якого поняття континентального союзу для управління 

міжнародними відносинами. Інтеграційні процеси у ЛАКБ почали розвиватися із 

завершенням Другої світової війни, поштовхом до чого стало підписання 

Міжамериканського договору про взаємодопомогу  та створення Організації 

Американських Держав (ОАД). Так, країни Північної та Південної Америки підписали 

«Декларацію про збереження і захист демократії в Америці» (що мала антикомуністичну 

спрямованість та надавала дозвіл на втручання у внутрішні справи країни у випадку 

комуністичної агресії чи небезпеки) [48, c. 79]. 

На думку української дослідниці О. Ковальової, основою латиноамериканського 

теоретичного підходу до регіональної інтеграції став «структуралістський підхід до 

розвитку», який був розроблений Економічною комісією ООН для Латинської Америки 
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та відзеркалений у роботі аргентинського економіста Р. Пребиша [46, с. 275]. Уряди країн 

Латинської Америки та Карибського басейну прагнули подолати економічний застій та 

забезпечити стабільний економічний розвиток як своїх країн, так і регіону в цілому. Саме 

економічні проблеми стали основою для латиноамериканського об’єднання на 

субрегіональному та регіональному рівнях у 1950–1980-і рр. За цей період було створено 

Міжамериканський банк розвитку, Латиноамериканську асоціацію вільної торгівлі, 

Центральноамериканський спільний ринок, Карибську асоціацію вільної торгівлі, 

Андську групу [54, с. 47- 49]. Також, у 1970–1980-і рр. важливими питаннями були 

подолання конфліктів у Центральній Америці, екологічна ситуація навколо річки 

Амазонки та питання неспроможності виплат зовнішньої заборгованості, що 

підщтовхнуло країни Латинської Америки створювати об’єднання для вирішення 

конкретних проблем (прикладом таких об’єднань можуть слугувати Контадорська група, 

Амазонський пакт та Картахенська група відповідно). 

1990–ті роки для Латинської Америки позначилися економічним зростанням та 

соціально-політичним розвитком (у зв’язку із переходом від військових режимів до 

цивільної форми правління та відповідно активному процесу демократизації). Це в свою 

чергу сприяло покращенню іміджу країн ЛАКБ на світовій арені та міжнародну 

привабливість регіону. Окрім того, відбулася активізація інтеграційних процесів в регіоні. 

Кінець ХХ сторіччя позначився розвитком інтеграційних проектів, які значною мірою 

вплинули на ідентифікацію Латинської Америки та Карибського басейну як окремого 

регіону. Все більш помітну роль у міжнародних відносинах почало грати інше 

інтеграційне об’єднання – Спільний ринок країн південного конуса (МЕРКОСУР). В 

середині 1990–х років активізує свою діяльність Група Ріо (до якої уввійшли практично 

всі провідні країни Латинської Америки та Карибського басейну), яка вже за два десятки 

років трансформується у Співтовариство латиноамериканських та карибських держав і 

охоплює весь регіон. Крім того, розвиваються Центральноамериканська система 

інтеграції, Андська спільнота націй. Починається розвиток механізму політичних 

консультацій і колективної дипломатії країн регіону. 

Питання інтеграції є важливим питанням для урядів країн Латинської Америки, 

але протягом тривалого часу залишалося на рівні політичної ідеології, а реалізація 



38 
інтеграції часто торпедувалася через невидимі бар’єри. Деякі з цих бар’єрів пов’язані з 

факторами, що перебувають поза межами вирішення політичних і економічних питань. 

Це, наприклад, слабка регіональна інфраструктура або асиметрія економічного потенціалу 

та розвитку, які визначають різні інтереси суб’єктів і можливості регіональної інтеграції. 

На думку української дослідниці Л. Чекаленко, на перебіг інтеграційних процесів в ЛАКБ 

також тривалий час впливали політика США, певні культурно-релігійні особливості та 

етнокультурний фактор [56, с. 319]. На відміну від європейського континенту, інтеграція 

в ЛАКБ не була наскільки всеохоплюючою, але наразі це може бути компенсовано 

завдяки створенню Співтовариства латиноамериканських та карибських держав. Нова 

організація не лише об’єднала усі держави регіону Латинської Америки та Карибського 

басейну, а й надала нового поштовху для консолідації у регіоні.  

Таким чином, можна констатувати, що Латинська Америка та Карибський басейн 

– регіон з конкретною природно–географічною територією, зі специфічними історико–

культурними і демографічними особливостями, характеризується спільністю соціальних 

показників, подібністю економічної, політичної і правової систем.  

Враховуючи процеси глобалізації, які проходять з середини XX–го сторіччя, два 

регіони – європейський та латиноамериканський – не є відокремленими системами. Вони 

взаємодіють в рамках загальної системи міжнародних відносин і можуть взаємовпливати 

через комплекс заходів та політик.  

Міжрегіональні зв’язки між європейською та латиноамериканською частинами 

світу побудовані на сторічних традиціях та значною мірою еволюціонували в другій 

половині ХХ ст.. На думку С. Шергіна, «прагматичний підхід до розбудови 

міжрегіональних відносин – ще одна риса, що характеризує відносини різних за типом 

національної ідентичності об’єднань держав. Європейська інтеграційна ідея у своєму 

первинному сенсі основана на подоланні націоналізму як причини конфліктогенності в 

Європі. Згодом вона трансформувалася в гарантію соціально–економічного зростання та 

добробуту» [76, с. 36]. В той же час, інтеграційна ідея Латинської Америки полягала у 

забезпеченні економічного зростання та співробітництві з розвиненими країнами. Втім 

існування різних ідей в основі інтеграції не завадило представникам обох регіонів бути 

зацікавленими у політичній та економічній співпраці та розуміти переваги такого діалогу. 
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Активний розвиток інтеграційних процесів в Латинській Америці в кінці 

минулого сторіччя та утворення Європейського Союзу як наддержавної організації з 

чіткою структурою та спільними політиками сприяло поступовому переходу від 

традиційних зв’язків між державами двох регіонів до створення системи механізмів 

міжрегіонального співробітництва. Співробітництво ЄС з ЛАКБ являє собою 

специфічний комплекс механізмів міжрегіональної взаємодії, який вибудуваний на 

відповідній інституційній базі та визначеній стратегії. Сучасні відносини між ЄС та ЛАКБ 

логічно розглядати через призму концепції міжрегіоналізму. Концепція міжрегіоналізму 

активно застосовується ЄС протягом останніх 15–20 років, хоч вибудовувалася цією 

організацією доволі тривалий час.  

У перші роки європейської інтеграції, Європейське економічне співтовариство,  

створене 1957 року і яке передувало Європейському Союзу, не було активним гравцем у 

міжнародній політиці. Європейська Комісія в основному займалася питаннями 

внутрішнього розвитку організації, в той час як зовнішня діяльність Європейської Комісії 

була досить обмеженою за своїм характером. Так, усі зовнішні контакти Європейського 

Співтовариства зводилися до відносин з колишніми європейськими колоніями та 

обмежувалися питаннями зовнішньої торгівлі. Після закінчення холодної війни, різко 

збільшилася кількість угод про співпрацю між Європейським Союзом та державами 

інших регіонів. Наразі, Європейський Союз став надзвичайно активним на міжнародній 

арені. Крім того, такі питання як дотримання прав людини, демократичне управління, 

економічна лібералізація стали невід’ємною частиною співпраці ЄС з іншими частинами 

світу. Отже, з кінця ХХ – початку ХХІ ст. ЄС стає важливим глобальним гравцем, 

намагаючись поширити свої цінності і свій світогляд в тому числі і з питань розвитку 

регіонів та міжрегіональної співпраці. З кожним десятиліттям відбувається поглиблення 

внутрішньорегіональної інтеграції ЄС, разом з тим посилюється зовнішня активність 

цього інтеграційного об’єднання.  

У міру розвитку ЄС як регіонального та міжнародного актора, змінювалися 

зовнішньополітичні відносини організації. Швецькі дослідники Б. Хеттне і Ф. Содербаум 

виділили чотири інструменти, за допомогою яких Євросоюз будує свої зовнішні 

відносини: 1) розширення, яке включає в себе країни–кандидати (наприклад, на Балканах); 
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2) стабілізація в так званій зоні європейського сусідства, яке охоплює пострадянські країни 

з Європи та Південного Кавказу і Середземномор’я; 3) принцип двосторонніх відносин з 

великими державами, такими як США і Росія; 4) міжрегіоналізм з іншими регіональними 

організаціями чи групами по всьому світу [351, c. 535]. На думку дисертанта, саме 

четвертий інструмент використовується для Латинської Америки та Карибського басейну. 

Загалом, «міжрегіоналізм» можна визначити як взаємодію між двома регіонами 

(відносини на рівні «регіон–регіон»), при цьому поняття комплесного міжрегіоналізму 

включає в себе декілька рівнів взаємодії між регіонами. Визначення рівня відносин між 

акторами, здійснене британським дослідником А. Хардакром, дає уявлення про увесь 

можливий спектр відносин двох регіонів. Існує три основних рівня відносин між двома 

партнерами – двосторонній, міжрегіональний та трансрегіональний. 

Двосторонні відносини — це відносини між двома державними акторами з будь–

якого регіону світу (модель «держава – держава»). Це найстаріший і найбільш 

застосований тип відносин між державами в сучасному світі. Міжрегіональний рівень 

(модель «організація – організація» – це відносини між двома регіональними групами з 

двох різних регіонів світу, наприклад між однією у Європі (ЄС) і однією в Латинській 

Америці (наприклад, МЕРКОСУР). Міжрегіоналізм охоплює всеосяжні відносини, які 

включають торгівлю, політичну та іншу співпрацю через часту взаємодію на всіх рівнях 

офіційного діалогу. Трансрегіоналізм це відносини між регіональними та державними 

структурами з будь–якої кількості світових регіонів, але, на практиці зазвичай, з двох 

регіонів (модель «організація – держава»). Трансрегіональний рівень включає широкий 

спектр акторів та характеризується високим рівнем стратегічної взамодії через процес, 

який просувається на вищому рівні. Усі три рівні відносин утворюють разом комплексний 

міжрегіоналізм, як систему взаємодії різного рівня та між різними акторами [350, c. 106–

130]. 

Власне, поняття міжрегіоналізм, яке з’явилося у політичній думці з 1970–х років 

швидко посіло місце між регіоналізмом та багатосторонністю. Це дозволяє потужним 

державам та організаціям посилювати зв’язки з іншими регіонами і, в той же час, 

продовжувати розвивати інтеграцію в рамках регіону. Так, ЄС системно підтримує 

регіональну інтеграцію і одночасно просуває ідею міжрегіоналізму як механізму для її 
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зовнішніх зв’язків. Ця стратегічна підтримка перетворила ЄС, без сумніву, на саму 

активну міжрегіональну організацію, якій багато дослідників приписують фактичне 

втілення концепції міжрегіоналізму на практиці. Дослідник Лісабонського університету 

А. Маламуд зазначає, що «консолідація європейської єдності з моменту підписання 

Маастрихтського договору в 1992 році, разом з теперішнім примноженням регіонів, що 

інтегруються, по всьому світу, демонструють існування важливого нового явища» [372, c. 

53]. Значне явище, про яке говорить А. Маламуд, це комплексний міжрегіоналізм, що 

поширюється як за рахунок його неминучості, так і завдяки стратегічній підтримці ЄС. У 

своїх стратегічних документах ЄС визначає, що будує відносини із суб’єктами інших 

регіонів на основі міжрегіоналізму. Європейський Союз розвиває ряд міжрегіональних 

відносин по всьому світу і підписав міжрегіональні угоди, які згодом стали вважатися 

еталоном угод міжрегіонального діалогу. 

Прагнення ЄС розширювати міжрегіональний діалог було відзначено у проекті 

Конституції ЄС, в якому зазначалося, що міжнародна роль ЄС має «формуватися і бути 

призначеною для просування принципів, які надихнули створення, розвиток і розширення 

цієї організації» (Європейська конституція 2003 року, Част 1, Ст.III–292) [478, c. 137]. 

Стратегічне прагнення ЄС підштовхувати інші країни до регіоналізму, а згодом 

міжрегіонально взаємодіяти з ними призвело до виникнення галузі дослідження щодо 

підходів ЄС до міжнародних відносин і глобального управління.  

 ЄС виступає провідником у всіх аспектах міжрегіональних відносин ЄС – ЛАКБ, 

враховуючи його центральну роль в просуванні і втіленні існуючого міжрегіоналізму, а 

також розвитку та заохочення його майбутнього потенціалу. Як зазначалося у Річному 

звіті ЄС щодо співробітництва з МЕРКОСУР на 2002–2003 рр. «спосіб, яким 

Європейський Союз буде визначати свою власну міжнародну ідентичність, в багато чому 

буде визначати її здатність встановлювати міжнародний порядок» [350, c. 4]. 

Так, міжрегіональне співробітництво ЄС – ЛАКБ характеризується помірною 

інституціоналізацією через велику кількість суб’єктів міжрегіонального діалогу та 

бажання як ЄС, так і латиноамериканських держав не обмежуватися діалогом на рівні 

однієї інституції. Отже, інституційне будівництво по суті полягає у створенні нового рівня 

політики в багатошаровій системі міжнародних відносин і створення допоміжних 
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механізмів міжрегіонального діалогу, таких як регулярні зустрічі на вищому рівні, зустрічі 

міністрів та інших посадових осіб, бізнес–діалоги, форуми неурядових організацій, що 

прослідковує дисертант у Розділі 2 та 3. Крім того, мультирегіоналізм, як членство у 

декількох регіональних блоках, був і залишається характерним для Латинської Америки 

та Карибського басейну, хоча створення та активна діяльність Співтовариства 

латиноамериканських та карибських держав сприяє посиленню міжрегіональних відносин 

з ЄС. У цілому дисертант виходив з того, що поняття комплексного міжрегіоналізму 

найчіткіше відображає стратегічне прагнення ЄС до одночасного здійснення відносин в 

регіоні Латинської Америки та Карибського басейну на різних рівнях. 

Працюючи над дослідженням автор виходив з того, що сучасні системні 

дослідження міжнародних відносин багато в чому спираються на загальнонаукові 

методологічні принципи, які грунтуються на розгляді об’єктів як систем. Цими 

принципами є: прослідковування залежності кожного окремого елемента від його місця у 

системі, виявлення зв’язків між елементами системи та дослідження структури системи у 

цілому, вивчення впливу окремих елементів та структури системи на її поведінку, аналіз 

зовнішнього середовища системи та його вплив на систему, розуміння характеру та 

природи ієрархічності даної системи. Оскільки, згідно із системним підходом до 

міжнародних відносин будь-яке соціальне явище, в тому числі міжрегіональне 

співробітництво, розглядається через призму зв’язків та відносин, відповідно, форми та 

механізми такої співпраці, а також суб’єкти взаємодії ЄС – ЛАКБ розглядаються 

дисертантом як елементи цілісної системи, в рамках якої відбувається взаємодія окремих 

елементів. 

В дисертації запропоновано багаторівневу методологію аналізу міжрегіонального 

співробітництва двох регіонів. Автор надавав перевагу поєднанню діалектичного методу 

пізнання з вище охарактеризованою методологією. Діалектичний метод використано в 

формі аналізу системи, структури, елементів, зв’язків, застосування категорій, принципів 

і законів діалектики під час аналізу різних аспектів формування сучасних форм і 

механізмів співробітництва ЄС з державами та організаціями Латинської Америки та 

Карибського басейну. 

При розгляді таких механізмів та інструментів міжнародного співробітництва ЄС 
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з організаціями та державами ЛАКБ як договори про асоціацію, договори про політичне 

та економічне співробітництво, регіональні та національні програми допомоги 

здійснювався компаративний аналіз та контент-аналіз. 

Власне, комплексне й зважене використання широкого спектра методологічних 

підходів забезпечило можливість цілісного аналізу об’єкту й предмету дослідження, 

сприяло всебічному й компаративному дослідженню головних форм міжрегіональної 

взаємодії між Європейським Союзом та регіоном Латинської Америки та Карибського 

басейну.  

За допомогою історико-логічного методу, наукового аналізу даних і співставлення 

поглядів різних дослідників проблематики дисертації дисертанту вдалося сформулювати 

цілком достовірні й обґрунтовані висновки. 

 
1.2 Класифікація суб’єктів та моделі міжрегіональної співпраці 

 

Визначення суб’єктів міжрегіонального співробітництва є ключовим для 

встановлення передумов співпраці, виявлення інструментів, якими володіють відповідні 

сторони, та аналізу міжнародно–правових та інституційних основ взаємодії ЄС та ЛАКБ.  

Дослідження відносин Європейського Союзу з іншими регіонами вимагає 

деталізації механізму формування цих відносин. Для цього, на думку автора, слід 

проаналізувати еволюцію формування зовнішньої політики ЄС, визначити осіб та 

інституції, які впливають на встановлення та розвиток відносин із іншими державами та 

організаціями та проаналізувати всі можливі інструменти зовнішної взаємодії 

Європейського Союзу. 

Як зазначає дисертант у своїй статті «Еволюція європейської інтеграції в сфері 

зовнішньої політики та політики безпеки», ідея «інтеграції західноєвропейських держав 

постійно була присутня в політичній думці Європи. Економічна інтеграція була першим 

кроком до зближення європейських країн, але мала бути підґрунтям для майбутнього 

будівництва політичної Європи, важливою складовою якої є зовнішня політика. 

Економічний занепад та взаємна недовіра держав після другої світової війни визначили 

довгий шлях політичної інтеграції та пояснюють неодноразові невдачі у даній сфері. З 
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іншого боку, національні держави були не в змозі забезпечити своє виживання та розвиток 

лише національними засобами» і розуміли цінність спільних політик [18, c. 14]. 

В 1954 році відбулася перша невдала спроба створити Європейське політичне 

співтовариство (ЄПС), адже на той час країни – потенційні учасниці співтовариств не 

вбачали доцільності передавати повноваження прийняття рішень із національного рівня 

на рівень інтеграційного угрупування. Подальшому політичному діалогу сприяла 

Франція, яка була однією із ініціаторів інтеграції. Так, для обговорення 

зовнішньополітичних питань було запропоновано проводити постійні зустрічі на 

найвищому рівні. Свій намір про створення більш тісного союзу та поглиблення 

політичного діалогу, європейські країни заклали у Римський договір. 

Наступні спроби ЄС координувати зовнішню політику, такі як плани Фуше 1960-

х років теж зазнали невдачі через фундаментальні розбіжності між країнами щодо 

інструментів та результатів європейської зовнішньої політики. Під час зустрічі міністрів 

закордонних справ у Мюнхені 1970 року самі учасники передбачали, що відмінності у їх 

зовнішньополітичних традиціях, внутрішніх політичних культурах, адміністративному 

потенціалі та глобальних відносинах можуть перешкодити їхнім спробам знайти спільний 

голос у світовій політиці. У своїй доповіді представник МЗС Бельгії Е. Давіньйон 1970 р. 

запропонував рухативатися до  співробітництва в сфері зовнішньої політики крок за 

кроком та поступово передати повноваження здійснювати співробітництво 

представникам держав–членів (на противагу ідеям залишити такі питання під контролем 

Європейського Парламенту чи Суду ЄЕС). І хоча пропозиція Е. Давіньйона була 

погоджена главами держав та урядів лише  частково, саме такий підхід дозволив 

започаткувати механізм зустрічей з метою обміну інформацією та досвідом, проведення 

обговорень та консультацій, а також напрацювання спільних позицій щодо питань 

спільного інтересу [53, с. 156]. 

У 1970–80 рр. помітне пожвавлення процесу політичної інтеграції. Так, 

обговорювалося питання щодо об’єднання ЄЕС та ЄПС, а також переходу від 

консультацій до спільних дій у сфері зовнішньої політики та політики безпеки. На 

засіданні в Копенгагені 1973 року було прийнято рішення, що задля узгодження позицій, 

в основу будь-якого зовнішньополітичного рішення держави мали бути закладені 
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результати консультацій із партнерами. В результаті на Комітет з інституційних питань, 

створений в 1984 році, покладалося питання забезпечення включення 

зовнішньополітичного співробітництва в коло питань, що регулюються договорами, а  

прийнятий державами-членами Єдиний європейський акт включав положення про 

завдання ЄПС на майбутнє [18, c. 14; 53, с. 223]. 

Узгодження спільних зовнішньополітичних позицій стало юридично можливим 

завдяки Договору про ЄС 1992 року. Маастрихтський договір створив передумови для 

спільних дій, напрацювання стратегії та зміцнення зовнішньополітичного 

співробітництва. Було визначено три «стовпи» (або «опори») ЄС. Цікавим є факт, що деякі 

члени Співтовариства були проти передачі повноважень з питань зовнішньої політики ЄС, 

пояснюючи, що це питання є чутливим для національного суверенітету. Саме тому, було 

визначено, що до спільної зовнішної та безпекової політики ЄС застосовуватиметься 

механізм міждержавної співпраці та прийняття рішень і тим самим було продовжено 

механізм ЄПС. 

Завданням спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС (СЗПБ ЄС) як другого 

«стовпа» ЄС було зміцнення єдності та незалежності Європи, що повинно було сприяти 

збереженню миру, зміцненню безпеки, проґресу на цілому континенті та у світі. 

Основними цілями СЗПБ були повага до прав людини та основних свобод, розвиток та 

зміцнення демократії, а також надання допомоги, підтримка міжнародної співпраці [423]. 

Була спроба розмежувати виключну компетенцію ЄС та визначити сфери, де 

держави можуть діяти поодинці. Так, ЄС виступало на міжнародному рівні в рамках трьох 

різних моделей (Додаток 1). 

Перша модель полягала у діяльності ЄС від імені всіх держав–членів в усіх тих 

питаннях, що відносяться до сфери виняткової компетенції Євросоюзу як наддержавної 

організації. Наприклад, ЄС має виключну компетенцію в галузі торговельної політики, що 

було затверджено угодою в результаті переговорів у відповідності зі статтею XXIV 

Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) після розширення ЄС на Австрію, 

Фінляндію та Швецію.  

Друга модель передбачала діяльність держав–членів поза межами ЄС від свого 

імені в тих сферах, що не визначаються ЄС. Наприклад, держави–члени приймали 



46 
рішення про надсилання військовослужбовців або миротворців у країни інших регіонів, в 

той час як діяли механізми СЗПБ та СПБО ЄС, які вимагали узгоджених позицій країн 

[416, c. 9]. Також держави могли вирішувати і суто економічні чи соціально–економічні 

питання, зокрема, двосторонні угоди з питань інвестиційного співробітництва, створення 

міграційної системи, визнання дипломів тощо. Саме такі домовленості засвідчувалися 

підписом кожної держави окремо. Даною моделлю активно користувалися і надалі 

користуються Іспанія та Португалія, які мають давні зв’язки з регіоном ЛАКБ. Так, Іспанія 

останніми роками заохочує трудову міграцію з країн Латинської Америки на противагу 

міграції з інших регіонів світу, оскільки населення ЛАКБ є більш подібним до іспанців 

своєю культурою. 

Третя модель говорила про можливість держав-членів діяти спільно під 

парасолькою ЄС, у тих сферах, де вони компетентні. Найбільш вдалим прикладом цього 

виду діяльності були переговори з країнами Центральної та Східної Європи щодо їх 

вступу до ЄС. Рушієм цих переговорів були старі країни-члени ЄС, вони розглядали та 

підписували угоди з країнами-кандидатами на вступ, і їх парламенти мали ратифікувати 

документи. Проте, держави-члени проводили переговори спільно, в рамках 

інституціональної системи ЄС, використовуючи Раду Міністрів для визначення спільної 

позиції на переговорах та Комісію ЄС як посередника переговорів [477, c. 9]. 

Основна роль у зовнішній політиці ЄС та його відносинах з Латинською 

Америкою та Карибським басейном відводилася Європейській Комісії, яка визначала 

основні напрями дільності ЄС, та Високому Представнику ЄС з питань зовнішніх зносин 

(особливо у період 1999–2009 рр., після підписання Амстердамського договору та до 

вступу в дію Лісабонського договору, яким було створено зовнішньополітичну службу 

ЄС). 

На думку автора, існування лише однієї моделі діяльності ЄС на міжнародній арені 

не було ефективним, що можна прослідкувати на наступних прикладах. На початку 1990–

х років ЄС виявив нездатність самостійно створити основу для співпраці з «третіми» 

країнами, особливо в ЛАКБ та Південній Азії на основі угод про торгівлю і 

співробітництво [477, c. 13]. Такі підписані угоди зосереджували увагу лише на 

економічному аспекті, а ЄС на той час як наднаціональна інституція поглиблював 
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політичне, гуманітарне співробітництво. Втім, створення механізму для визначення 

спільної політики щодо інших регіонів потребувало часу і узгоджень позицій. Крім того, 

зацікавленість держав–членів ЄС щодо співпраці з іншими державами чи організаціями 

залежить від інтересів кожної окремої країни. Тому, зовнішньополітичні зв’язки та 

устремління країн ЄС не можуть не враховуватися при побудові міжнародних відносин 

ЄС. 

З іншого боку, держави–члени, безумовно, діють доволі ефективно у тих випадках, 

коли вони здійснюють свої повноваження поза інституційною системою Союзу. Але в 

такому випадку виявляються нескоординованість таких політик та відсутність 

«європейської» позиції, наприклад в Міжнародному валютному фонді. 

Очевидно, що на практиці вищезазначені моделі діяльності ЄС на зовнішній арені 

тісно перепліталися і часто держави та організації інших регіонів не чітко розуміли, коли 

реалізовувалася спільна політика ЄС, а коли держави–члени діяли незалежно. Це 

породжувало певні труднощі, але з початком діяльності Дипломатичної служби ЄС, 

держави–члени передали всі свої повноваження у сфері зовнішньої політики Союзу, так 

що різниця між моделлю 1 (виключна компетенція ЄС у СЗПБ) і моделлю 2 (ключова роль 

держав у певний сферах) стала незначною. Також, на думку автора, поступово відбувалося 

розширення кола сфер, де органи ЄС та держави–члени діють спільно.  

Петерсберзькі домовленості 1999 року визначили діяльність гуманітарних місій, 

місій по підтримці миру та силових операцій для подолання криз. Увага була зосереджена 

на питанні нерозповсюдження зброї, визначена можливість спільних санкцій по 

відношенню до третіх країн. Найчастіше санкції реалізуються у формі ембарго або 

замороження дипломатичних відносин [474, с. 272]. 

Якщо розглядати компетенцію Європейської Комісії у сфері зовнішньої політики, 

то дана інституція могла звертатися до Ради з питаннями та пропозиціями, або з 

проханням скликати позачергову сесію, якщо необхідно терміново вирішити питання 

зовнішньої політики. Водночас, за Комісією залишалася відповідальність щодо ряду 

зовнішньоекономічних та фінансових питань, а також питання надання гуманітарної 

допомоги з метою розвитку, відновлення та розбудови. Делегації Комісії працювали у 

багатьох країнах ЛАКБ і серед основних їх функцій було не лише збір та аналіз інформації 
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про останні події у регіоні, а й представництво інтересів як ЄС як інтеграційного 

об’єднання, так і окремих країн ЄС за потреби чи за відсутності посольства в конкретній 

країні [18, c. 15]. 

Амстердамський договір 1999 року започаткував посаду Високого представника, 

який діє від імені Ради ЄС на прохання президії для здійснення зовнішньополітичних 

рішень та проведення діалогу з третіми країнами [112, c. 57]. 

Європейська Рада в якості регулярних зустрічей глав держав та урядів країн – 

членів відповідає за встановлення пріоритетів спільної зовнішньої політики та політики 

безпеки ЄС та надає рекомендації щодо її здійснення. Для моніторингу, аналізу 

міжнародних подій та заходів та виявлення потенційних криз з метою планування та 

раннього попередження було створено відповідну групу в рамках секретаріату Ради. Саме 

ця група у разі необхідності представляє на розгляд Ради доповіді та проекти стосовно 

стратегії та пропозицій щодо СЗПБ. У 2001 році під час засідання Європейської Ради була 

прийнята декларація, яка містила питання  подальших дій та можливостей спільної 

зовнішньої політики та політики безпеки, а ЄС як наднаціональна структура отримала 

можливість проводити операції з врегулювання криз [18, c. 15].  

Під час конференції у Ніці 2000 року, Міністр закордонних справ Німеччини 

Й. Фішер закликав до спрощення системи діяльності ЄС. Одними з його ключових ідей 

було скасування структури трьох «стовпів» та наділення ЄС міжнародною 

правосуб’єктністю. Ніцький договір 2003 року фактично посилив роль Комітету 

постійних представників (а саме через розширення повноважень Комітету постійних 

представників за рахунок поєднання функцій з Комітетом з політичних питань) [361, c 24]. 

Розробкою програмних документів займаються робочі групи у складі експертів з держав–

членів по окремим регіонам (Азія, Африка, Латинська Америка) або конкретними 

проблемами (питання ООН, наркотики, тероризм). 

З підписанням Лісабонського договору, почалися кардинальні зміни у формуванні 

СЗПБ. Перш за все, зникли усі три «стовпи» ЄС, серед яких була спільна зовнішня 

політики та політики безпеки. СЗПБ ЄС стала останньою важливою сферою діяльності 

європейських інституцій, яка отримала свою інституціоналізацію. Саме цей документ 

передбачив надання Європейській Раді статусу інституції ЄС, запровадження посади 
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постійного президента ЄС, скорочення кількості комісарів, надання ЄС статусу 

юридичної особи та появу власне посади міністра закордонних справ (Високого 

представника ЄС з зовнішньої політики та політики безпеки, надалі - ВПЗПБ) [479]. 

Перш за все, набуття правосуб’єктності Європейським Союзом дозволило 

полегшити відносини ЄС з іншими країнами та організаціями та позбавити труднощів зі 

сторони міжнародних партнерів щодо суб’єкту переговорів та відповідальності за 

втілення домовленостей.  

Саме забезпечення посади єдиного міністра закордонних справ в рамках 

організації та підпорядкування йому Європейської служби зовнішної діяльності мало 

призвести до більшої узгодженості ЄС в його зовнішньополітичних діях та підвищити 

ефективність ЄС на терені міжнародних відносин. ВПЗПБ став очолювати Раду із питань 

зовнішніх справ, отримав право вносити свої пропозиції задля вироблення спільних 

позицій на міжнародній арені, а також має забезпечувати впровадження рішень 

Європейською Радою та Радою із питань зовнішніх справ. Окрім того, серед функцій 

ВПЗПБ є координація дій держав-членів в рамках міжнародних організацій та під час 

підготовки та проведення міжнародних конференцій, а також інформування 

Європейського парламенту (ЄП) щодо розвитку СЗПБ та проведення консультацій у разі 

необхідності [73, c. 84–85]. 

Зважаючи на широке коло функцій, які виконує ВПЗПБ, на думку українського 

дослідника Є.Рябоштана, залишається незрозумілим яка спроможність «нового високого 

представника» в межах «президентського» трикутника Європейська Рада – Рада ЄС – 

Європейська Комісія [65, с. 191] 

На думку українських дослідників Ю. Слюсаренко та Д. Шпак «важливе місце 

відіграє Президент Європейської Ради. Він є центральною постаттю в сфері зовнішньої 

політики, безпеки та оборони саме з політичної точки зору. Президент Європейської Ради 

є ключовою фігурою у виробленні та пропонуванні фундаментальних напрямків розвитку 

в сфері зовнішньої політики, безпеки та оборони, очолюючи підпорядковані йому 

інституції та маючи прямий політичний вплив на керівників країн та урядів держав-членів 

ЄС, особливо під час проведення самітів ЄС. Президент Європейської Ради може 

впливати на позиціювання ЄС у міжнародних організаціях та структурах, хоча 
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справедливо зазначити, що його повноваження доволі сильно обмежуються установчими 

договорами» [67, с. 42].  

У своїй діяльності на міжнародній арені Європейський Союз керується 

принципами демократії, верховенства права, універсальності і неподільності прав людини 

і основних свобод, поваги до людської гідності, принципамии рівності та солідарності, 

поваги до принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй та міжнародного права. 

Основною метою ЄС у сфері міжнародних відносин було визначено: «захист цінностей, 

основних інтересів, безпеки, незалежності та цілісності ЄС; зміцнення демократії, 

верховенства права, прав людини і принципів міжнародного права; збереження миру, 

запобігання конфліктам і зміцнення міжнародної безпеки; сприяння сталому 

економічному, соціальному, екологічному розвитку країн, що розвиваються з метою 

подолання бідності; сприяння інтеграції усіх країн у світову економіку, у тому числі 

шляхом поступового скасування обмежень у міжнародній торгівлі; розробка міжнародних 

заходів щодо збереження та поліпшення якості навколишнього середовища та сталого 

управління глобальними природними ресурсами; допомога населенню, країнам і 

регіонам, що стикаються з природними або штучними катастрофами; сприяння розвитку 

міжнародної системи на основні тісного багатостороннього співробітництва та належного 

глобального управління» (стаття 21 Консолідованої версії Договору про Європейський 

Союз) [129]. 

На думку українського дослідника М. Микієвича Європейська Рада виконує 

основну роль щодо діяльності Європейського Союзу на міжнародній арені, адже 

затверджує на посаду ВПЗПБ та встановлює керівні принципи зовнішньополітичної 

діяльності ЄС, стратегічні цілі та пріорітети СЗПБ [60, c. 100–105]. Також, зовнішня 

політика перестала залежити від системи шестимісячного головування і часто 

непослідовності політики головуючих держав, адже посада Президента запроваджена на 

постійній основі.  

Щодо прийняття рішень у сфері спільної зовнішньої політики та політики безпеки 

за основу пропонувалося взяти принцип кваліфікованої більшості. Втім, не всі країни 

погоджувалися на такий принцип. Наприклад, Великобританія (до початку процедури 

виходу з ЄС) виступала проти такого принципу, зазначеного у статті 23, та виступала за 
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реформування договору та встановлення принципу одностайного голосування, що мало 

забезпечити можливість окремим державам просувати свої національні інтереси. Однак 

наразі припускається, що принцип кваліфікованої більшості найкраще забезпечить чітку 

координацію позицій та дій держав–членів ЄС у зовнішній та безпековій сфері.  

У статті 3 Консолідованої версії Договору про Європейський Союз визначається, 

що ЄС сприяє захисту прав своїх громадян. У своїх відносинах зі світом, ЄС бере на себе 

зобов’язання не лише пропагувати та просувати свої цінності у зовнішній діяльності, а й 

захищати ці цінності. Пріоритетними цінностями визначені мир та безпека, сталий 

розвиток усього світу, захист прав людини та дитини [129].  Таким чином, на думку 

дисертанта, ЄС здійснює кроки для збільшення довіри до ЄС з боку третіх країн та очікує 

на дотримання цих принципів та стандартів від інших держав.  

Варто також зазначити про те, що в рамках реформи ЄС у першому десятилітті 

2000–х років, було сформовано «трійку» ЄС – Президент Європейської Ради, Президент 

Єврокомісії та Верховний представник ЄС з зовнішньої політики та політики безпеки, яка 

дозволила здійснювати ефективне представництво ЄС. Так, «трійка» є активним 

учасником самітів ЄС – ЛАКБ, про які детальніше описано у Розділі 3. 

Питання функціонування Європейської служби зовнішньої діяльності, що була 

створена Лісабонським договором, залишається відкритим. Договір визначає Службу як 

допоміжний апарат ВПЗПБ, яка також повинна «співпрацювати з дипломатичними 

службами країн-членів». Крім того, географічні й галузеві департаменти Комісії та Ради 

ЄС повинні бути інтегровані до структури. Доцільно зазначити, що зовнішньополітичне 

відомство ЄС почало функціонувати лише з середини 2011 року і до кінця 2018 року 

міжрегіональна стратегія ЄС щодо ЛАКБ втілювалася відповідно до документів, які були 

прийняті у 2007–2014 роках, тому основну роль відігравала Європейська Комісія у 

співробітництві, і саме на ній зосереджується увага у дослідженні.  

На думку дисертанта діяльність держав–членів ширша за її інституційно–

теоретичне визначення. Так, окремі держави ЄС підтримують розвиток відносин ЄС з 

конкретними регіонами. Наприклад, Франція та Італія підтримують «південний» напрям 

ЄС, Польща та Чехія – «східний», в той час як Іспанія та Португалія наполягають на 

розширенні діалогу з ЛАКБ. Крім того, протягом останніх років було помітним 
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затягування та блокування підписання договорів з окремими організаціями ЛАКБ 

(наприклад, МЕРКОСУР) через невигідність умов домовленостей для окремих країн 

Європейського Союзу, що не бажали поступатися своїми економічними інтересами 

заради благ всього Європейського Союзу. Це є прикладом того, як окремі потужні 

держави можуть впливати на формування або змінення політики ЄС. Так само, більшість 

договорів мають пройти ратифікацію на рівні ЄС та кожної окремої держави–члена, тому 

позиція кожної держави–члена ЄС є важливою для вивчення міжрегіонального 

співробітництва між ЄС та ЛАКБ. 

Щодо суб’єктів регіону Латинської Америки, то варто зазначити, що Латинська 

Америка та Карибський басейн складається із 33 незалежних держав. Більшість із країн 

ЛАКБ – це колишні колонії країн Європи, тому тісні зв’язки вибудовувалися на 

багатосторічній взадємодії. Проаналізувавши існуючі договори ЄС з окремими державами 

ЛАКБ, дисертант пропонує виділити чотири основні групи держав в регіоні ЛАКБ, які 

співпрацюють з ЄС (Додаток 2). Першу групу складають держави – стратегічні партнери, 

з якими підписана Угода про асоціацію або проводяться переговори щодо підписання 

такого договору. Таких держав три – Мексика, Чилі та Бразилія. Підписані договори з 

Мексикою (Глобальний договір, 2000 рік) та Чилі (Угода про асоціацію, 2002 рік) 

принесли для цих країн нові інвестиції, сприяли розвитку економіки, а ЄС у свою чергу 

зберіг ринки збуту промислової продукції [194, c. 173]. Бразилія тривалий час вела 

переговори з ЄС в рамках МЕРКОСУР, але зважаючи на неефективність цих переговорів 

протягом останніх років, відбувалося перенесення діалогу про створення зони вільної 

торгівлі в площину двосторонньої взаємодії, як це було зроблено з Чилі. І, власне, у 2007 

році було встановлено стратегічну асоціацію ЄС з Бразилією зі щорічними самітами. 

Не зайвим буде зазначити, що ЄС виділив ці три країни в якості своїх стратегічних 

партнерів і пропонував підписати документи про стратегічне партнерство. ЄС почав 

видавати документи про стратегічне партнерство з кожною із зазначених держав. Так, у 

2007 вийшов документ Європейської Комісії щодо стратегічного партнерства з Чилі на 

2007–2013 рр., і за рік проводяться зустрічі із Мексикою для початку діалогу про 

стратегічне партнерство. Останні декілька років стрімко розвивається діалог щодо 

стратегічного партнерства між ЄС та Бразилією. Можна помітити, що наразі для ЄС 
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Бразилія виходить на перший план серед інших країн, очевидно, через стрімке економічне 

зростання цієї держави та можливість посилення взаємодії в рамках групи БРІК (Бразилія 

– Росія – Індія – Китай), що не є вигідним для ЄС [24, c. 64]. 

Для підтримки регулярних контактів та демонструючи прихильність один до 

одного проходять саміти на найвищому рівні з цими країнами кожні два роки, паралельно 

з загальними самітами ЄС – ЛАКБ, про що описано в Розділі 3. 

До другої групи країн можна віднести Перу, Колумбію та Еквадор, які не стали 

стратегічними партнерами ЄС, але мають тісне співробітництво з ЄС. Ці країни тривалий 

час проводили переговори з ЄС в рамках Андської спільноти націй, але після заяви Болівії 

та Еквадору у 2009 році про бажання відкласти переговори АСН з Європейським Союзом, 

діалог ЄС – Перу та ЄС – Колумбія завершився підписанням у 2012 р. двох аналогічних 

документів про торговельну співпрацю. Ці документи по суті являють собою частину 

Договору про зону вільної торгівлі, підготовлену ЄС для Андської спільноти націй. У 2017 

році вступила у дію багатостороння торгівельна угода між Еквадором та ЄС, яка теж 

відображає попередні домовленості в рамках АСН [24, c. 64].  

Третя група – держави, яким надається фінансова допомога та з якими підписані 

угоди про економічну та політичну співпрацю. Ця категорія включає в себе майже всі 

держави регіону ЛАКБ. Так, ЄС до 2013 року, коли розпочався діалог з СЕЛАК, окремо 

проводив діалог з державами та організаціями Латинської Америки та Карибського 

басейну. Підписувалися різні програми підтримки, у стратегічних документах ЄС виділяв 

насамперед співробітництво з Латинською Америкою, в той час як співробітництво з 

острівними країнами Карибського басейну відбувалося в рамках діалогу з АКТ, що 

регулювалося Ломейськими угодами з 1975 року. Карибський регіон включає в себе низку 

бідних держав, які, крім всього іншого часто страждають від примх природи і потребують 

більшої фінансової допомоги. Крім того, тривалий час саме карибські держави, зважаючи 

на географічну близькість, вважалися полем реалізації зовнішньої політики США. Тому, 

ЄС обмежував свій діалог з країнами Карибського басейну програмами з допомоги по 

подоланню наслідків стихійних лих та розвитку країн. 

І остання група – держави, з якими ЄС веде обмежений діалог чи призупинив свої 

відносини. Ця група не є постійною, радше призупинення співпраці відбувається протягом 
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обмеженого періоду часу і ЄС постійно шукає можливості для відновлення такого діалогу. 

У різний період часу у цю категорію потрапляли Куба та Гондурас. З Кубою ЄС припинив 

діалог в 2003 році, а відновив лише у 2011 році. Офіційною причиною розриву 

дипломатичних відносин було порушення прав людини в цій державі. За ті роки ЄС 

намагався знайти свій підхід до Куби і вибудував позицію, що лише шляхом плідної 

співпраці можлива побудова демократії на цій острівній державі. Так, до цього прихильно 

ставилася Іспанія, але їй протистояли такі держави як Німеччина, Польща та 

Великобританія. Аналогічно, через систематичне порушення прав людини та здійснення 

перевороту в Гондурасі 2009 року ЄС обмежував свій діалог з цією країною. Наразі діалог 

поновлено, і Гондурас, як і інші країни регіону, бере участь у програмі фінансової та 

проектної підтримки ЄС [11]. 

З середини ХХ ст. на території ЛАКБ існувало 14 інтеграційних угрупувань та 

організацій, що мали різні цілі та напрямки співробітництва. Частина з цих організацій 

були трансформовані у більш нові (наприклад, Група Ріо та Латиноамериканська асоціація 

вільної торгівлі), частина – не виправдали мету та цілей створення (наприклад, Союз 

південноамериканських націй не став успішним і подальше інтегрування країн в рамках 

Союзу заморожене), більшість знаходяться на різному етапі своєї інституціоналізації.  

На відміну від ЄС, жодна із відомих і наразі існуючих організацій у Латинській 

Америці та Карибському басейні не знаходиться на такому рівні інтеграції, при якому 

існують спільні політики, та спільна зовнішня політика зокрема. Це може бути пов’язано 

із тим, що із середини ХХ ст. країни ЛАКБ укладали договори з метою подолання 

економічної відсталості і використовували усі можливості для посилення своїх 

міжнародних та регіональних зв’язків, тому членство, насамперед, здійснювалося із 

економічними цілями. Окрім того, зважаючи на те, що частина держав ЛАКБ ставала 

членами одразу кількох інтеграційний угрупувань, відбувалося «нагромадження» 

об’єднать на противагу поглибленню. 

На думку української дослідниці О. Ковальової, «сучасна конфігурація 

інтеграційної системи ЛАКБ є надзвичайно складною і розгалуженою. Від початку 

об’єднання створювались у регіоні доволі хаотично – без чіткого розмежування сфер 

їхньої діяльності (передусім між регіональними та субрегіональними об’єднаннями) та 
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визначення ступеня сумісності між ними. Тому зараз інтеграційні процеси в ЛАКБ 

здебільшого не пов’язані між собою та відбуваються з різною «швидкістю» на різних осях. 

Результатом цього є фактична фрагментація регіону» [47, c. 282]. 

Аналіз масиву інформації щодо співробітництва ЄС з середини ХХ ст. дозволяє 

виокремити найбільш активних акторів міжрегіонального діалогу серед 

латиноамериканських і карибських угрупувань. Такими є організації МЕРКОСУР, 

Андська спільнота націй, Центральноамериканська система інтеграції, СЕЛАК. В 

Кабирському басейні серед різноманіття організацій особливо виділяється КАРІКОМ. 

Найуспішніше проходить співробітництво ЄС з Центральноамериканською системою 

інтеграції. В травні 2010 року під час Мадридського саміту було завершено переговори, а 

у 2012 у м. Тегусігальпа підписано Угоду про асоціацію, що, по суті, виділило зазначену 

організацію з поміж інших, що перебувають лише на етапі проведення подібних 

переговорів. Слід зауважити, що переговори про асоціацію з МЕРКОСУР та АСН 

тривалий час затягувалися через значні розбіжності сторін (детальніше про це у Розділі 

2.4).  

На думку дисертанта, існування одного наднаціонального потужного гравця зі 

сторони ЛАКБ сприяло б полегшенню співробітництва ЄС з цим регіоном, про що 

представники ЄС неодноразово заявляли під час зустрічей на найвишому рівні. Саме тому, 

Співтовариство латиноамериканських та карибських держав (СЕЛАК), яке було створено 

декілька років тому і об’єднує весь регіон, швидко набирає своєї ваги та, починаючи з 2013 

року, виступає активним актором у співпраці з ЄС. Співтовариство латиноамериканських 

та карибських держав наразі лише розбудовує свою організаційну структуру, втім ЄС 

слідкує за діяльністю цієї організації, адже ця організація об’єднує всі країни регіону 

ЛАКБ. Європейський Союз успішно встановив контакти з СЕЛАК, що підтвердилося 

проведенням самітів ЄС – СЕЛАК у 2013 та 2015 роках і налагодив довготривале 

співробітництво, про що свідчило підписання Плану дій на 2013–2015 і на 2015–2017 роки.  

Враховуючи наведену вище класифікацію суб’єктів співробітництва ЄС з 

організаціями та державами ЛАКБ, визначимо моделі міжрегіональної взаємодії. 

Співробітництво ЄС – ЛАКБ розпочиналося із моделі «держава – держава». Враховуючи 

колоніальне минуле латиноамериканських держав, окремі держави Європи 
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налагоджували зв’язки із окремими державами Латинської Америки та Карибського 

басейну. Із розпадом імперій, демократизацією латиноамериканських держав, існуванням 

потужного впливу США на ЛАКБ у ХХ ст. ця модель не зникла. Навпаки, ця модель стала 

основною для налагодження співпраці та трансформувалася у взаємодію окремих держав 

ЄС з окремими державами ЛАКБ у вигляді, наприклад, міжпарламентського 

співробітництва, ібероамериканських зустрічей чи Португало–бразильських самітів. 

Із створення Європейського Економічного Співтовариства, яке пізніше 

трансформувалося у Європейський Союз, та початком встановлення його 

міжрегіональних контактів, почала застосовуватися модель «організація – держава», а 

саме співробітництво по осі Європейський Союз – окремі держави. Протягом декількох 

десятиріч ЄС налагодив контакти з усіма державами ЛАКБ, почало підписувати з ними 

договори щодо надання підтримки задля розвитку. Наразі, усі країни ЛАКБ мають 

договори різного характру із ЄС. Найважливішими партнерами для ЄС наразі є Мексика, 

Чилі, Бразилія, об’єднані договорами щодо стратегічного співробітництва. 

Із розвитком інтеграційних процесів у Латинській Америці та Карибському 

басейні співробітництво доповнюється взаємодією по моделі «організація – організація». 

Як вже зазначалося вище, ЄС має міжрегіональне співробітництво зі СЕЛАК, 

МЕРКОСУР, Андською спільнотою націй, ЦАСІ та КАРІКОМ. 

Як попередньо згадувалося у підрозділі 1.1., Європейський Союз використовує 

концепцію міжрегіоналізму для побудови своєї зовнішньої політики. Для цього ЄС 

використовує для співробітництва з ЛАКБ модель «регіон – регіон». Прикладом 

використання такої моделі є те, що ЄС та СЕЛАК проводять міжрегіональну зустріч на 

найвищому рівні, яка охоплює широке питань питань (як політичних, економічних, 

соціальних, так і освітніх, культурних та наукових). Такі саміти ЄС – СЕЛАК 

передбачалися кожні два роки, однак останній саміт 2017 року був відкладений. 

Незважаючи на це, варто враховувати, що СЕЛАК охоплює увесь регіон, і тому взаємодія 

ЄС – СЕЛАК здійснюється по моделі «організація – організація» і одночасно по моделі 

«регіон – регіон». 

Варто зазначити, що Європейський Союз у своїх відносинах з ЛАКБ намагається 

використовувати усі моделі, зазначені вище. Втім, досліджуючи стратегічні документи 
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ЄС, можна прослідкувати зміну пріоритетів використання цих моделей в залежності від 

завдань співробітництва двох регіонів.  

Додатково можна виділити модель «громадянське суспільство – громадянське 

суспільство», адже останніми роками доволі популярними стали горизонтальні контакти 

двох регіонів, які розвиваються під час різноманітних форумів. Втім, дана модель лише 

починає розвиватися і визначення її ефективності потребує проведення подальших 

досліджень. Крім того, доволі слабко, але прослідковується модель співробітнцтва ЄС та 

представників ЛАКБ в рамках діяльності третіх організацій, але це питання виходить за 

рамки даного дослідження.  

Окремі аспекти взаємин двох регіонів автор відслідковує з часу започаткування 

Європейського економічного співтовариства (1958 р.), хоча зосереджує особливу увагу на 

дослідженні співробітництва ЄС – ЛАКБ протягом останніх 30 років. Це пов’язано з 

підписанням у 1992 р Маастрихтського договору, що розпочав повноцінну 

інституціоналізацію ЄС та поглиблення спільної зовнішної політики та політики безпеки 

цього інтеграційного об’єднання, започаткування практики проведення 

Ібероамериканської конференції глав держав та урядів та інтенсифікації діалогу 

Європейського Союзу з Мексикою, Чилі та МЕРКОСУР. Саме протягом цього періоду 

відносини між двома регіонами пройшли шлях від фрагментарного економічного 

співробітництва та ситуативного політичного діалогу до повномасштабного 

міжрегіонального співробітництва на різних рівнях та у різноманітних сферах шляхом 

використання та постійного розвитку механізмів міжрегіональної співпраці.  

Таким чином, визначення суб’єктів співробітництва регіонів Європейського 

Союзу та Латинської Америки та Карибського басейну, що проведено в даній частині 

дослідження, значно полегшує розуміння моделей міжрегіональної взаємодії. У своїй 

діяльності Європейський Союз виступає в якості Співтовариства, де існує спільна 

зовнішня політика держав-членів. Одночасно, окремі держави, як наприклад, Іспанія та 

Португалія, проводять розширений діалог з латиноамериканськими країнами.  

З латиноамериканської сторони основними суб’єктами виступають організації та 

окремі держави. Активно співпрацюють з ЄС Співтовариство латиноамериканських та 

карибських держав, МЕРКОСУР, Андська спільнота націй та Центральноамериканська 
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система інтеграції, меншою мірою – КАРІКОМ. Серед держав провідну роль в 

міжрегіональному діалозі відіграють Мексика, Чилі та Бразилія.  

 

1.3 Джерельна база дослідження 

 

Для проведення дослідження автором було опрацьовано широке коло 

різноманітних джерел, окремі з яких вперше вводяться до українського наукового обігу. В 

дослідженні були використані такі джерела інформації, як публікації міжнародних 

організацій, органів державної влади та неурядових організацій, монографії зарубіжних та 

вітчизняних науковців, дисертації та автореферати, наукові статті, дослідження 

міжнародно–визнаних експертних центрів. 

Для розуміння розвитку міжрегіонального співробітництва ЄС – ЛАКБ 

надзвичайно важливим було вивчення документальних джерел. Стратегічні документи 

Комісії ЄС стали основою для більшої частини аналізу, проведеного в рамках 

дисертаційного дослідження. Ключовими документами для аналізу дослідження щодо 

визначення міжрегіональних цілей ЄС були стратегічні документи Комісії ЄС, видані з 

середини 1990–х років. Ці документи концептуально встановлюють стратегічні цілі ЄС, а 

також визначають механізми реалізації цих цілей. Комісія видавала документи щодо 

різного рівня акторів, від широкого континентального рівня (Латинська Америка), до 

субрегіонального рівня (МЕРКОСУР), а також документи щодо співробітництва на 

двосторонньому рівні (Бразилія, Мексика, Чилі), що робить можливим порівняння цих 

документів та узагальнення щодо певної групи акторів. Так, на особливу увагу, серед 

іншого, заслуговують документи «Документ регіональної стратегії щодо Латинської 

Америки на 2002 – 2006 роки» [364], «Документ регіональної стратегії щодо Латинської 

Америки на 2007 – 2013 роки» [365], «ЄС та МЕРКОСУР - посилення політики 

співробітництва» [119], «Щорічний звіт про політику розвитку ЄС та імплементації 

зовнішньої допомоги» [92], «Європа та Латинська Америка: партнество для дій. Основний 

документ про відносин Європейського Союзу з Латинською Америкою та Карибським 

басейном» [314] та інші.  
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Вагоме місце у справі дослідження проблематики здійснення політики ЄС щодо 

країн із регіону ЛАКБ посідають річні звіти Європейської Комісії щодо динаміки 

двосторонніх та багатосторонніх відносин. Матеріали, які стосуються ЛАКБ, а також 

національні індикативні програми, містять конкретні показники двосторонніх відносин та 

дають змогу проаналізувати еволюцію пріоритетних сфер співробітництва. 

Необхідно відзначити особливу значимість текстів угод i договорів, протоколів, 

проектів Європейського Союзу, які знаходяться у відкритому доступі на офіційному сайті 

ЄС, як, наприклад, «Стратегічне партнерство Європейський Союз – Латинська Америка: 

сучасний стан та шляхи розвитку» [463], «Європейський Союз, Латинська Америка та 

Карибський басейн: стратегічне партнерство» [472], «Кариби та Європейський Союз: 

розвиток» [461], «ЄС – Латинська Америка/Кариби: міжнародна співпраця» [254], ряд 

стратегічних документів щодо окремих держав та інтеграційних об’єднань регіону – «На 

шляху до ближчих відносин між ЄС та Мексикою» [122], «На шляху до стратегічного 

партнерства між ЄС та Бразилією» [127] та інші. 

Важливими є аналогічні документи Ради ЄС та Європейського парламенту, а 

також документи, які з’являються внаслідок міжрегіональних зустрічей (декларації, заяви, 

комюніке). Окрім того, урядові документи та матеріали органів державної влади країн ЄС 

та ЛАКБ стали важливим джерелом визначення пріорітетів міжнародного 

співробітництва. Було проаналізовано тексти заяв та виступів високопосадовців двох 

регіонів. Прикладом таких заяв може слугувати заява Генерального секретаря 

Директорату ЄС з розвитку Стефано Мансервісі, якою він запропонував нову ініціативу 

щодо технічної допомоги латиноамериканським країнам, які перестали отримувати 

допомогу у цілях розвитку від ЄС [266] та заява Міністра закордонних та європейських 

справ Словаччини щодо поглиблення співпраці ЄС з ЛАКБ [208]. 

Різні аспекти співробітництва Європейського Союзу з окремими державами та 

організаціями ЛАКБ висвітлюються в численних офіційних заявах та промовах вищого 

керівництва ЄС. У них прослідковується динаміка розвитку міжрегіональних відносин, 

визначаються особливості реалізації стратегії ЄС щодо співробітництва з різними 

суб’єктами на латиноамериканському континенті. 
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Цінними для фактологічної бази дисертації стали періодичні видання, 

журналістські та дослідницькі публікації. Одночасно певним недоліком таких джерел є 

суб’єктивність викладення матеріалу, яка, разом з цим, не позбавляє їх значимості для 

науковців. Серед великої кількості впливових у Європі та Латинській Америці газет та 

журналів, перш за все, автором виділяються «European Voice», «EUobserver», «Foreign 

Policy», «El Pais», «La Nación», «El Tiempo», «El Nuevo Dia», «Mercopress», які були 

використані при аналізі окремих питань дослідження. 

Офіційні тексти документів, які видаються утановами ЄС, можна знайти на 

декількох відкритих інформаційних ресурсах. Дисертант користувався загальним сайтом 

Євросоюзу (https://europa.eu/european-union/index_en) та сайтом Європарламенту 

(http://www.europarl.europa.eu/portal/en). 

Ступінь наукового розроблення дисертаційної проблеми визначено автором за 

результатами критичного опрацювання певного кола монографічних видань провідних 

вітчизняних і зарубіжних дослідників. Історіографію дослідження міжрегіонального 

співробітництва ЄС та ЛАКБ можна класифікувати на декілька груп.  

До першої групи належать дослідження з міжнародних відносин, глобалізації та 

регіоналізації, регіональної інтеграції, «нового» регіоналізму та міжрегіоналізму. Так, 

значний внесок у розуміння процесів регіоналізму та становлення міжрегіоналізму 

зробили західні вчені: Б. Бузан, О. Вівер. Р. Кеохейн, М. Кіттінг, Л. Ліндберг, Е. Менсфілд, 

Х. Мілнер, Д. Мітрані, Рітрані, , Ж. Моне, Дж. Най, Дж Скотт, Ф. Содербаум, М. Тело, 

Е. Хаас, Б. Хеттне, Л. Шейнеман, Ф. Шміттер. Проблемам інтеграції та формування 

регіональних підсистем міжнародних відносин присвячено творчі доробки українських 

вчених, таких як О. Бодрук, В. Константинов, Б. Парахонський, Т. Стародуб, М. Фесенко 

та ін.  

Велику увагу на передумови створення регіоналізму та його розвиток звертає 

бразильський експерт з міжнародних відносин М. Тело. Так, у своїй роботі «Європейський 

Союз та міжрегіоналізм: регіональні актори та глобальне управління в пост–

гегемоністську еру» [459] беручи до уваги розширення Європейського Союзу, він 

розглядає зовнішні зв’язки у рамках розвитку різних форм регіональних угод в 

глобалізованому світі ХХІ століття. Американські вчені Е. Менсфілд та Х. Мілнер у своїх 
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дослідженнях під назвою «Нова хвиля регіоналізму» [373] виділяють етапи регіоналізму, 

що дозволяє поглиблено поглянути на еволюцію підходів до співробітництва в рамках 

регіону. 

Російський науковець Г. Яровий досить ґрунтовно аналізує регіоналізм та 

транскордонне співробітництва в Європі у роботі «Регіоналізм і транскордонне 

співробітництво у Європі» [79]. Основну увагу автор приділяє теоретичним та практичним 

аспектам проблеми регіоналізму на європейському континенті, а транскордонне 

співробітництво розглядається в контексті європейського регіоналізму як результат його 

еволюції і одночасно як компонент системи управління Європейського Союзу. Аналіз ролі 

регіональних інтеграційний організацій в сучасній системі міжнародних відносин 

проводить російський дослідник С. Песцов в роботі «Регіоналізм і система міжнародних 

відносин» [63].  

Питання регіону досліджувалося британським дослідником Р. Морганом у праці 

«Регіоналізм в Європейській політиці» [392], французами М. Руссо та Р. Заріскі у науковій 

роботі «Регіоналізм та регіональне переродження у компаративній науці» [441], 

норвезькими фахівцями С. Роккана та Д. Юрвіном у праці «Політика територіальної 

ідентичності: дослідження європейського регіоналізму» [439]. Концепцію регіону та 

визначення рис регіону розробив німецький дослідник П. Шмітт–Егнер у роботі 

«Концепція регіону: теоретичні та методологічні записки щодо його реконструкції» [445].  

Детальний аналіз причин виникнення «нового регіоналізму» та перспективи його 

розвитку містяться у праці «Європеїзація Європи: ендогенні та екзогенні виміри» [352] 

шведського професора Б. Хеттне, який також відомий як автор «нового регіоналізму». 

Його дослідження містить історичний (ендогенний) і глобальнй (екзогенний) погляд на 

процес регіоналізації в Європі. Довгостроковий процес інтеграції всередині описується в 

термінах підвищення рівня регіональності.  

Вивченням тенденції появи міжрегіоналізму займався німецький науковець 

Х. Хенггі. У своєму дослідженні «Міжрегіоналізм: емпіричні та теоретичні перспективи» 

[349] він вказує, що міжрегіоналізм з’являється між 1960–ми і 1970–ми роками, коли 

з’явилися перші регіональні суб’єкти різних форм. Про збільшення міжрегіональних 

зв’язків з початку 1990–х років зазначають американці В. Аггарвал і Е. Фогарті у 
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дослідженні «Торговельні стратегії ЄС: між регіоналізмом та глобалізмом» [83]. Вони 

підкреслюють, що «розуміння рушійних сил міжрегіоналізму, ймовірно, стане одним з 

найважливіших теоретичних і політичних завдань держав». 

Питаннями міжрегіоналізму, його класифікації, визначення ключових мотивацій 

появи міжрегіоналізму, а також його основних наслідків займаються науковці Ю. Руланд, 

Б. Хеттне і Х. Хенггі. Як зауважив Ю. Руланд у статті «Міжрегіоналізм: незавершений 

порядок денний» [442], дослідження з міжрегіональних зв’язків є невід’ємною складовою 

досліджень у сфері міжнародної політики. Х. Хенггі аналізує підходи ліберальних 

інституціалістів щодо потреби поєдання зусиль різних суб’єктів для налагодження 

міжрегіональної співпраці з метою розуміння комплексної взаємопов’язаності на 

міжрегіональному рівні. Крім зазначених робіт, значна кількість наукових доробок 

присвячена вивченню міжрегіоналізму та його типів (серед інших авторів варто виділити 

Х. Вейланд, Б. Хеттне, В. Аггарвал і Е. Фогарті). До спроби об’єднати бачення реалістів і 

ліберальних інституціоналістів щодо вивчення потенційної мотивації міжрегіоналізму 

вдалися дослідники В. Шерпенберг та Е. Тіель. Так, для них є логічним, що міжрегіональні 

актори використовують міжрегіоналізм, щоб «експортувати свої цінності і поняття іншим 

регіонам» [442, c. 302].  

Окремими питаннями, які пов’язані з міжрегіоналізмом, займаються Дж. Гругель, 

Е. Полліо, А. Сербін. Дослідник Дж. Гругель описує у статті «Новий регіоналізм та моделі 

управління: порівняння стратегій США та ЄС у Латинській Америці» [347] як ЄС за 

допомогою нового регіоналізму робить спробу побудувати модель управління для країн 

Латинської Америки. Дослідження Е. Поліо «Який тип міжрегіоналізму? Відносини ЄС – 

МЕРКОСУР у рамках нового "трансатлантичного трикутника"» [425] містить аналіз 

міжрегіонального партнерства між Європейським Союзом і МЕРКОСУР в контексті 

змінних системних обмежень «трансатлантичного трикутника» ЄС – США – ЛАКБ. 

А. Сербін присвятив роботу «Регіоналізм та національний сувернітет в Латинській 

Америці: нові виклики» [450] аналізу сфери концепції національного суверенітету та його 

адаптації в латиноамериканському контексті, характеристиці і прогресу регіоналізму 

Південної Америки. 
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А. Хардакре зробив спробу визначити точну природу міжрегіоналізму, його форм, 

рушійних сил, впливів та наслідків, що є важливим для аналізу зв’язків між ЄС та ЛАКБ. 

У монографії «Європейський Союз та комплексний міжрегіоналізм: випадок Латинської 

Америки» [350] дослідник розглядає певні прояви міжрегіонального співробітництва.  

Ще один фактор, що визначає новизну роботи – це недостатній ступінь 

опрацювання проблематики міжрегіонального співробітництва та місця концепції 

міжрегіоналізму у взаємодії двох регіонів у вітчизняній і закордонній науковій літературі. 

Так, у вищезгаданих роботах не досліджені причини вибору концепції міжрегіоналізму 

державами чи організаціями для побудови зовнішніх зв’зків з іншими регіонами. 

Співробітництво ЄС – ЛАКБ періодично потрапляло до центру уваги науковців, втім 

більшість досліджень або торкалися виключно економічних питань або фокусувалися на 

одному механізмі співробітництва або стосувалися лише окремого історичного періоду, 

залишаючи поза увагою вивчення всього спектру відносин. Окрім того, поза увагою 

науковців залишається вибір механізмів міжрегіонального співробітництва в рамках 

реалізації концепції міжрегіоналізму на практиці, що розглядається автором в рамках 

даного дисертаційного дослідження. Загалом, попри існування певного багажу 

теоретичних знань із проблематики міжрегіоналізму, дослідження практичного 

застосування міжрегіоналізму акторами різних регіонів все ще достатньо рідко 

проводяться в Україні, не в останню чергу через відсутність українських наукових 

інституцій, які займаються питаннями комплексного міжрегіоналізму.  

Другу групу наукових робіт за дисертаційною проблематикою складають 

дослідження з питань інтеграції, як у Латинській Америці, так і європейської інтеграції, які 

дають розуміння причин та процесу формування низки суб’єктів міжрегіонального 

співробітництва. 

Дослідження Інституту Латинської Америки Російської Академії Наук з питань 

зовнішньої політики та латиноамериканської інтеграції певною мірою допомогли автору 

виокремити цілі та пріоритети держав та організацій ЛАКБ у сфері формування та 

розвитку міжрегіональних контактів. Так, Б. Гвоздарьов описує процеси регіонального 

будівництва в ЛАКБ в статті «Інтеграційні процеси в західній півкулі та сучасному етапі» 

[40]. С. Крилов у статті «Багатостороння дипломатія латиноамериканських держав» [54] 
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розкриває механізм функціонування багатосторонньої дипломатії країн Латинської 

Америки і Карибського басейну на субрегіональному, регіональному рівнях, і аналізує 

перспективи інтеграційних процесів у Західній півкулі в контексті формування нового 

світоустрою ХХI століття. В. Саксон у статті «Латинська Америка в погоні за інтеграцією» 

[66] окреслює економічну інтеграцію ЛАКБ з історичної точки зору. 

Існує значна кількість дисертаційних досліджень українських вчених стосовно 

проблематики Латинської Америки – Н. Весела «Інтеграційні процеси в Латинській 

Америці та Карибському басейні: особливості, тенденції, перспективи», О. Ковальова 

«Політична інтеграція в Латинській Америці: ґенеза, ключові характеристики, 

детермінанти кризових тенденцій», Т. Кулінич «Ібероамериканський напрямок 

зовнішньої політики Іспанії», В. Матвієнко «Політика США і країн Латинської Америки 

щодо центральноамериканської проблеми у 80–і роки», С. Галака «Політика США щодо 

країн Карибського басейну», В. Кириченко «Політика США та Латинська Америка під час 

другої світової війни», О. Ткач «Стратегії політичної модернізації країн Латинської 

Америки», А. Бредіхін «Політичне та торговельно–економічне співробітництво України з 

Латинською Америкою (1994–1997 рр.)» та інші, але більшість з них зосереджує увагу на 

внутрішньорегіональних процесах та дають лише обмежене розуміння мотивації та 

доцільності розширення контактів з Європейським Союзом. 

Дослідження щодо європейських інтеграційних процесів є важливим 

компонентом формування єдиного європейського міжнародно–політичного регіону. 

Досліження різноманітних аспектів європейської інтеграції вважається достатньо 

розвиненим у країнах ЄС та США. Серед зарубіжних вчених, які приділяли особливу 

увагу дослідженню євроінтеграційних процесів, варто відзначити Д. Мітрані, Ж. Монне, 

Е. Россі, А. Спінеллі. 

Українська наукова думка теж широко вивчає європейську інтеграцію. 

Всеохоплюючими є дослідження колективу Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, а саме, В. Копійки, В. Манжоли, 

В. Муравйова, М. Рижкова, Т. Шинкаренко. Так, детально розглядається ряд теорій і 

концепцій європейської інтеграції у монографії В. Копійки «Розширення Європейського 
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Союзу. Теорія і практика інтеграційного процесу» [51] та його докторському дослідженні 

на тему «Теоретичний та практичний виміри розширення Європейського Союзу». 

Важливими для дисертаційного дослідження є теоретико–емпіричні дослідження, 

в яких вивчаються доктринальні та концептуальні засади зовнішньої політики 

Європейського Союзу, організація процесу прийняття політичних рішень з питань 

міжрегіонального співробітництва. Серед іноземних учених, котрі займаються згаданою 

проблематикою, можна назвати М. Араха, В. Астапенко, Р. Арнольда, Є. Горбатова,  

Дж. Греві, А. Етціоні, Т. Зонова, Ф. Кемерона, Д. МакГолдріка, М. Сміта, А. Татама, 

Б. Уайта та ін. Питанням зовнішньої політики ЄС та її правового регулювання займалися 

вітчизняні науковці М. Баймуратов, Ф. Барановський, А. Дмитрієв, Л. Заблоцька, 

В. Муравйов, В. Опришко, Р. Петров, В. Посельський та ін.  

Висвітленням процесів європейської інтеграції, науковим полемікам щодо 

характеру інтеграції, обговоренню проектів спільної зовнішньої політики ЄС присвячені 

наукові роботи А. Дашкевича, М. Дойла, К. Еліота, А. Зленка, Є. Камінського, В. Копійки, 

В. Крушинського, В. Манжоли, А. Моравчика, Ю. Пахомова, Дж. Скотта, М. Сміта, 

С. Шергіна, Т. Шинкаренко, Л. Чекаленко, Н. Яковенко, та ін. Велике значення зазначені 

роботі мають для розуміння особливостей розвитку європейської інтеграції в історичному 

вимірі, пошуку оптимальної моделі спільної зовнішньої політики та безпеки ЄС та 

визначення спільних та відмінних рис зовнішньої політики окремих держав–членів ЄС та  

спільної зовнішної політики ЄС. 

Нарешті, третя група історіографічної бази дисертаційного дослідження 

представлена науковими роботами, в яких аналізуються історія та еволюція 

міжрегіональної стратегії ЄС, конкретних елементів побудови та розвитку 

міжрегіонального діалогу ЄС з регіоном Латинської Америки та Карибскього басейну. 

Необхідно звернути увагу на спроби висвітлення даної проблеми західними 

дослідниками, насамперед, М. Гаврицкі в монографії «Європейський Союз – Латинська 

Америка і Кариби: тяжке партнерство двох регіонів» [344], Н. Гірваном «Єврорегіон в 

Карибському просторі» [345] та у працях, виданих іспанською мовою: Р. Торрента 

«Відносини Європейський Союз – Латинська Америка в останні десять років: результат 

політичної співпраці» [477] та М. Сьєнфуегос «Стратегічна співпраця між Європейським 
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Союзом і МЕРКОСУР» [114]. Згадані матеріали дали автору більше розуміння причин 

поглиблення співробітництва між регіонами ЄС та ЛАКБ і поступове розширення сфер 

міжрегіональної співпраці.  

При написанні роботи були також опрацьовані матеріали збірки Ж. Олтманн [85], 

А. Ді Філіппо [210], А. Фаірлі [337], Р. Гамбоа [342], Д. Остерлоф [418], А. Пуяна [429] та 

Ф. Рохас [438] «Латинська Америка і Європейський Союз: інтеграція». У збірці поданні 

думки щодо взаємодії ЛАКБ з ЄС, що відбувається на основі переговорів і завершення 

партнерських угод в першому десятилітті ХХІ ст. 

Ряд наукових робіт з діалогу двох регіонів, написані російськими дослідниками 

М. Абрамовою, Б. Гвоздарьовим, А. Желєзняком, С. Криловим, А. Торкуновим, дали 

розуміння окремих питань співробітництва ЄС – ЛАКБ, але не дають повної картини щодо 

особливостей процесу співробітництва ЄС – ЛАКБ. Так, у статті П. Яковлєва «Іберо–

американське співтовариство – фактор взаємодії Європи і Латинської Америки» [77] 

розглядаються відносини Іспанії та Португалії з колишніми колоніями ЛАКБ, а стаття 

А. Желєзняка та Л. Нутенко «На порозі нового етапу співробітництва з ЄС» [44] наводить 

історичний огляд переговорів ЄС – ЛАКБ, статті М. Абрамової, Ю. Борко, 

К. Бенедиктова, М. Нистоцької та А. Стрелкова в журналі «Європейський Союз: факти та 

коментарі» містять фактичний матеріал про саміти, зустрічі та документи. Робота 

Ю. Григоряна «Латинська Америка в економічній стратегії Західної Європи» [42] 

присвячена відносинам ЄС – Латинська Америка на стадії зародження міжрегіональних 

відносин і допомогла автору дослідити такі традиційні механізми міжрегіональної 

взаємодії як проведення засідань міжпарламентської конференції або договори про 

економічне співробітництво. 

Наукова періодика найкраще представлена у виданнях дослідницького Інституту 

Жана Монне та Центру ЄС в Університеті Маямі (США), Інституту європейсько–

латиноамериканських відносин (Іспанія), Архіву європейської інтеграції Пітсбурзького 

інституту (США), Королівського інституту міжнародних відносин і стратегічних 

досліджень Elcano (Іспанія), Центру зі зв’язків Латинської Америки з Європою (Чилі), 

Фонду Кароліна (Іспанія) та Барселонcького центру з міжнародних відносин (Іспанія). Так 
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само слугували джерелом фактичного матеріалу видання «Eurolat: Carta Informativa» [272 

– 313] та «EU Focus». 

Роблячи історіографічний огляд, на жаль слід констатувати той факт, що в 

українській науковій літературі майже немає цілісних, комплексних праць щодо теми 

дисертаційного дослідження. З того невеликого переліку статтей, що торкаються окремих 

аспектів міжрегіонального співробітництва ЄС з державами та організаціями ЛАКБ, 

насамперед варто згадати статтю Н. Веселої «Політичний діалог з міжнародними 

партнерами в Латинській Америці: європейський досвід для України», що містить 

інформацію про типи сучасного міжрегіоналізму на прикладі ЄС та ЛАКБ, статті 

А. Бредіхіна «Співробітництво Європейського Союзу з країнами Латинської Америки у 

1990–і роки» [36] та Т. Брежнєвої «Щодо наслідків можливої консолідації ЄС з країнами 

Латинської Америки» [37], де розглядається співробітництво двох регіонів за останні 15 

років. У статті М. Смирнової «Іспанія в системі міжнародних відносин країн Латинської 

Америки» [68] та у статті М. Малишевої «Латинська Америка як регіональний вимір у 

зовнішній політиці Іспанії» [58] автори роблять спробу проаналізувати причини та 

перспективи співробітництва Іспанії з державами ЛАКБ.  

Незважаючи на значний науковий доробок, насамперед, зарубіжних вчених із 

проблематики відносин Європейського Союзу та ЛАКБ, в більшості наукових досліджень 

не реалізовано комплексного підходу до вивчення та визначення форм та механізмів 

міжрегіонального співробітництва ЄС – ЛАКБ, а також недостатньо досліджено чинники, 

які зумовлюють вибір конкретного інструменту для реалізації такого співробітництва. 

Переважна більшість наявних наукових робіт надають історичний аналіз зародження 

співробітництва ЄС – ЛАКБ у економічній (рідше у політичній) сфері, або розглядають 

міжрегіональну взаємодію через призму спільних самітів. Втім, на думку автора, 

співробітництво між європейським та латиноамериканським регіонами – це, перш за все, 

дослідження інструментів, які використовуються, оцінка їх ефективності та доцільності 

використання у кожному конкретному випадку. Недостатню увагу приділено 

міжпарламентському співробітництву та появі нових форм неформального діалогу між 

регіонами, які і розглядає у дисертаційному дослідженні автор. 
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Недослідженим також залишилися питання мотивації ЛАКБ щодо 

міжрегіонального співробітництва з ЄС. На жаль існує обмежена кількість, а у ряді 

випадків маємо констатувати відсутність документів окремих організацій та угрупувань 

ЛАКБ, які визначають мотивацію взаємодії з ЄС, частіше така взаємодія ґрунтується на 

зовнішньополітичних пріоритетах окремих потужних держав. Автором була опрацьована 

та проаналізована низка заяв офіційних та уповноважених осіб держав Латинської 

Америки та Карибського басейну, що сприяло розумінню процесів співпраці загалом. 

Вищезазначені питання автор розгладає у рамках даного дисертаційного 

дослідження та подає своє бачення комплексу механізмів співробітництва Європейського 

Союзу та Латинської Америки та Карибського басейну.  

 

Висновки до Розділу 1. 

Аналіз найбільш поширених класичних і сучасних концептуальних робіт показав, 

що теоретичним підгрунтям становлення та розвитку співробітництва ЄС з державами і 

міжнародними організаціями Латинської Америки та Карибського басейну є теорії 

міжнародного співробітництва та концепція комплексного міжрегіоналізму. 

Незважаючи на те, що теорії реалізму, ліберального інституціоналізму та 

конструктивізму по–різному розглядали причини, прояви та форми міжрегіонального 

співробітництва, представники різних шкіл єдині у думці щодо важливості 

міжрегіонального співробітництва як форми використання переваг процесів глобалізації, 

інтеграції та регіоналізації, які протягом останніх десятиріч відбуваються одночасно. 

Дисертант розділяє підходи, запропоновані Б. Хеттне і Ф. Содербаум щодо 

визначення міжрегіоналізму як інструменту побудови зовнішніх звя’зків Європейського 

Союзу із регіональними організацями чи групами по всьому світу, А. Хардактом щодо 

побудови спектру відносин між двома регіонами на різних рівнях (комплексного 

міжрегіоналізму), а також підхід Б. Баді, який пропонує розглядати міжнародне 

співробітництво між суб’єктами різної природи. Такий підхід також відображено у 

стратегічних документах ЄС щодо одночасного формування комплексу взаємодій в 

регіоні Латинської Америки та Карибського басейну на різних рівнях і між різними 

суб’єктами.  
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Існування різних категорій суб’єктів на терені Європи та у регіоні ЛАКБ породжує 

потребу диференціювати підходи до субрегіональної співпраці. Дисертантом була 

запропонована класифікація суб’єктів співробітництва ЄС з ЛАКБ. Було встановлено, що 

тривалий час Європейський Союз виступав на міжнародному рівні від імені усіх держав-

членів (в рамках виключної компетенції у сфері торговельної політики), а держави-члени 

могли діяти спільно під парасолькою ЄС чи самостійно у тих сферах, де компетенція ЄС 

не була визначена. Доведено, що створення механізму для визначення спільної політики 

щодо інших регіонів для ЄС потребувало часу та узгоджень позицій, а роль Європейської 

Комісії та Високого представника ЄС з зовнішньої політики та політики безпеки щодо 

побудови та поглиблення міжрегіональної співпраці є незаперечною.  

Щодо суб’єктів регіону ЛАКБ, було визначено, що на терені регіону 5 угрупувань 

активно співпрацюють з ЄС (СЕЛАК, МЕРКОСУР, АСН, ЦІС та КАРІФОРУМ). На 

основі існуючих договорів Європейського Союзу з окремими державами, дисертант 

виділив чотири основні групи держав, з якими Європейський Союз веде діалог, а саме: 1) 

стратегічні партнери, 2) партнери з посиленим політичним діалогом, 3) держами, яким 

надається допомога для розвитку, та 4) держами, з якими через певні політичні причини 

тимчасово обмежується діалог. Серед рушіїв міжрегіональної взаємодії двох регіонів 

залишаються Чилі, Бразилія та Мексика. 

Проведений аналіз показав, що найстарішою моделлю взаємодії двох регіонів є 

модель «держава – держава». Вона слугувала містком для налагодження відносин між 

окремими європейськими державами і їх колишніми колоніями. Дана модель 

співробітництва між регіонами не втратила свою актуальність, що підтверджується 

регулярним міжпарламенським діалогом та взаємодією в рамках ібероамериканських 

зустрічей. Cпівпраця Європейського Союзу з окремими країнами ЛАКБ по моделі 

«організація – держава» залишається сильним елементом. З початку ХХІ століття 

відбувається активна взаємодія між регіонами по моделі «організація – організація», по 

якій проходять зустрічі ЄС – МЕРКОСУР, ЄС – ЦАСІ, ЄС – Андська спільнота націй, а 

також по моделі «регіон – регіон» (саміти ЄС – СЕЛАК та План дій міжрегіонального 

співробітництва). Становлення регулярного діалогу між ЄС та СЕЛАК дає сподівання, що 
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модель міжнародного співробітнитцва «регіон – регіон» може стати основною та 

слугувати парасолькою для взаємодій на інших рівнях.  

Дослідження теоретико–методологічних підходів до аналізу співробітництва ЄС – 

ЛАКБ дало змогу виділити декілька груп наукових праць фахових дослідників за ступенем 

охоплення проблематики міжрегіонального співробітництва між ЄС та ЛАКБ. Разом з 

тим, аналіз існуючих наукових доробок допоміг прийти до висновку про: відсутність 

комплексного теоретичного підходу до вивчення механізмів співробітництва ЄС та 

ЛАКБ; недостатній рівень дослідженості мотивацій та ефективності такого 

співробітництва на основі первинних джерел інформації; низький ступінь розробки цієї 

наукової проблематики в Україні, що обумовлює місце пропонованого дослідження у 

світовій та вітчизняній науковій думці.  
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РОЗДІЛ 2. 

МІЖНАРОДНО–ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СТРАТЕГІЇ 

МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЄС – ЛАКБ 

 

Міжрегіональне співробітництво між ЄС і країнами та організаціями ЛАКБ 

розвивалося динамічно з середини ХХ ст. З моменту налагодження міжрегіональних 

зв’язків відбулося багато змін: і щодо розвитку самих суб’єктів міжрегіонального діалогу 

ЄС – ЛАКБ, і щодо мотивації та бачення таких міжрегіональних контактів. Якщо з 

середини 1950–х рр. співпраця відбувалвся на основі нерегулярних контактів окремих 

країн, то наразі вибудувалося чітке коло суб’єктів міжрегіональної взаємодії та 

викрісталізувалися моделі їх співпраці, сторони спільно визначили пріоритети 

міжрегіонального діалогу.  

Міцніюче партнерство між сторонами спрямоване на вирішення таких завдань, як 

поглиблення міжрегіонального діалогу та зосередження уваги на сучасних глобальних 

викликах, сприяння регіональній інтеграції в Латинській Америці та використання 

інтеграційного досвіду ЄС, а також адаптація програм співробітництва до потреб 

латиноамериканського регіону з метою пом’якшення наслідків глобальної фінансової 

кризи, стійкого зростання економіки, поліпшення розподілу доходів і забезпечення 

безпеки. 

 

2.1 Становлення співробітницва Європейського Союзу з державами та 

міжнародними організаціями ЛАКБ 

 

Протягом останніх 30 років ЄС активно демонструє інтерес до встановлення більш 

тісних зв’язків з країнами Латинської Америки в економічній, політичній і соціальній 

сферах. Про це, наприклад, свідчить звіт організації Друзі Європи та Фонду Кондрада 

Аденауера «Відносини ЄС – Латинська Америка: визначення курсу на майбутнє», 

представлений у 2015 році. У звіті зазначено, що посилення взаємозв’зку двох регіонів є 

на порядку денному Європейської Комісії [253]. Варто підкреслити, що саме в 1990–і рр. 

була закладена основа міжрегіонального співробітництва ЄС – ЛАКБ, адже стало 
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регулярним проведення самітів глав держав і урядів ЛАКБ та ЄС. Втім, таке 

співробітництво базувалося на контактах, які існували протягом тривалого часу і набули 

нового значення у ХХ ст.  

Слід визнати, що до кінця 60–х рр. ХХ ст. зв’язки між Європейським економічним 

співтовариством (ЄЕC) і Латинською Америкою носили спорадичний характер і мали для 

двох регіонів другорядне значення. Частково це пояснюється тим, що ЄЕС, перебуваючи 

на початковому етапі свого розвитку, ще не володіло необхідним потенціалом для 

масштабної зовнішньої експансії капіталу та ідей. Основні зусилля країн ЄЕС в той час 

були спрямовані на налагодження співпраці між собою і своїми колишніми колоніями в 

регіоні Середземного моря, а також з країнами АКТ, на додаток до загальних статей про 

співпрацю. Тому ЄЕС не розглядало Латинську Америку в якості пріоритетного напрямку 

своєї зовнішньополітичної та економічної діяльності. Також, в цей період країни ЄЕС 

визнавали, що Латинська Америка після закінчення Другої світової війни залишається 

зоною впливу США. 

Звичайно, ЄЕС робило деякі кроки для досягнення зближення з країнами 

Латинської Америки. Спочатку ці дії були несистематичними і в значній мірі 

неузгодженими і тільки у 1980-х рр. можна побачити зачатки формування узгодженої 

політики ЄС по відношенню до Латинської Америки. 

Загалом відносини між країнами ЛАКБ та ЄС можна розділити на сім періодів: 

1958 – 1971 рр. – становлення контактів; 1971 – 1982 рр. – підписання перших угод; 

1982 – 1990 рр. – розширення участі країн ЄС у співробітництві з країнами Латинської 

Америки; 1990 – 1994 рр. застосування концепції нового регіоналізму у міжнародному 

співробітництві двох регіонів; 1994 – 1999 рр. – розробка стратегії ЄС щодо регіону ЛАКБ, 

а з 1999 р. – розпочинається стратегічне партнерство двох регіонів. Окремим етапом варто 

виділити період після 2013 року, коли був проведений перший саміт ЄС – СЕЛАК, що 

ознаменувало початок діалогу між двома організаціями, які представляють переважну 

більшість країн кожного регіону і, таким чином, формалізацію відносин згідно моделі 

«регіон – регіон».  
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У даному підрозділі автором розглядаються власне початкові етапи розвитку 

відносин ЄЕС з країнами Латинської Америки та Карибського басейну, що заклали 

підвалини для міжрегіонального співробітництва ЄС – ЛАКБ у ХХІ ст.  

Першим документом про відносини між ЄЕС і латиноамериканськими країнами 

можна вважати «Меморандум про відносини з Латинською Америкою», який був 

прийнятий у травні 1958 р. Ця ініціатива, яку Уолтер Холстейн, перший Голова Комісії 

ЄЕС, пізніше назвав «пропозицією щодо економічного миру» [469, с. 1], слугувала 

поштовхом для початку встановлення відносин між ЄЕС та країнами Латинської Америки 

та містила принципи взаємності, взаємної вигоди та поваги права всіх учасників цього 

процесу як основ міжнародного співробітництва двох регіонів. Цей документ не мав 

юридичної сили і не зробив істотного впливу на зближення між двома регіонами, втім 

заклав початок для побудови діалогу. Так, перше дипломатичне представництво у ЄЕС (у 

місті Брюсель) було відкрито Бразилією у 1960 р. і протягом наступних двох років було 

відкрито ще тринадцять дипломатичних представництв країн Латинської Америки [339, 

c. 5]. 

У січні 1963 року ЄЕС почало розглядати можливість зниження мита на деякі 

товари з Латинської Америки, враховуючи той факт, що цей регіон складався з країн, що 

розвиваються. Крім того, обговорювалися можливості допомоги для розвитку. За 

результатами такого обговорення представник Комісії ЄЕС взяв участь у конференції в 

Пунта–дель–Есте (Уругвай), в якому латиноамериканські лідери обговорювали свої 

стратегії розвитку і взаємодії на глобальному ринку. У. Холстейн виступив з нагоди дня, 

присв’яченого Латинській Америці і зауважив, що два регіони мають багатосторічні 

відносини і ці відносини мають посилюватися. Передбачалося, що буде відкрито групу 

зв’язку ЄЕС у Латинскій Америці аналогічну Європейському офісу при Організації 

американських держав. Були встановлені перші контакти з організаціями 

латиноамериканської спільноти, європейські представники відвідували засідання 

Міжамериканської економічної та соціальної ради та брали участь у важливих зустрічах 

Міжамериканського банку розвитку та Економічної комісії ООН для Латинської 

Америки. Варто зазначити, що у промові У. Холстейна часто акцентувалася увага на 

міжнаціональних відносинах двох регіонів. У перші роки співробітництва основна увага 
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зосереджувалася на економічних питаннях, а саме експорті кави, зерна, міді, шерсті, 

бавовни та м’яса з Латинської Америки до ЄЕС [469, c. 2, 7].  

Результатом такої спроби налагодити відносини було створення Громадської Ради 

Контактної групи, але з обмеженими повноваженнями щодо прийняття рішень. Група не 

вела переговорів з країнами Латинської Америки, і зосереджувала увагу на обміні 

інформацією. Контактна група зустрічалася декілька разів прогятом 1963–1966 рр., 

зверталася до ЄЕС щодо створення Постійної спільної комісії, яка б сприяла розвитку 

взаємної співпраці, але ідея не була підтримана. [444, с. 23] Також у середині 1960–х рр. 

відкриваються Офіси Комісії ЄЕС у Сантьяго-де-Чилі (спочатку як «група зв’язку», а 

потім як офіційне представництво ЄЕС (Чилі)), Сан-Хосе (Коста Ріка), Мехіко (Мексика), 

Бразиліа (Бразилія) та Монтевідео (Уругвай) [468, c. 6] 

В той період найбільш залучена у розвиток відносин з країнами Латинської 

Америки була Італія. Так, представники Італії запропонували Раді ЄЕС створити 

постійний комітет з метою координації співпраці. У відповідь Рада ЄЕС оголосила про 

створення спільної комісії для цієї мети, однак ця ініціатива не знайшла значної підтримки. 

Варто відзначити, що країни Латинської Америки не були особливо зацікавлені у 

співпраці з органами ЄЕС, надаючи перевагу проведенню переговорів з окремими 

країнами – членами ЄЕС. Крім того, країни Латинської Америки, неохоче говорили про 

відкриття свого ринку, у чому було зацікавлене Європейське економічне співтовариство 

[344, с. 23–24].  

Візит президента Франції Шарля де Голля в 1964 р. до країн регіону ознаменував 

прорив не тільки у відносинах Франції і латиноамериканських країн, а й власне нову 

перспективу у відносинах Європи та Латинської Америки. Це був період, коли існував 

блоковий поділ світу, холодна війна все більше набувала форми світового збройного 

протистояння і не раз наближалася до масштабних військових конфліктів. Ситуація в 

регіоні різко загострилася, коли Куба перша в Західній півкулі проголосила курс на 

побудову соціалізму і солідаризувалася з країнами соціалістичного табору. У відповідь 

Сполучені Штати фактично оголосили Кубі економічну війну і стали посилювати свій 

контроль над країнами регіону, самостійність яких і без того багато в чому була обмежена. 

У Латинській Америці розуміли, що своїми силами вони не зможуть протистояти 
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політичному й економічному диктату з боку США – потрібні були нові союзники. 

Латиноамериканські держами в той момент не були готові приєднатися до жодної з сторін 

геополітичного протистояння по лінії США –  СРСР. Щоб не опинитися між двох вогнів, 

їм був потрібен якийсь новий формат відносин у світовій політиці, і саме його 

запропонував де Голль. 

У день свого прильоту в столицю Мексики де Голль заявив: «Народ Франції 

пропонує народу Мексики йти вперед разом, взявшись за руки!» [369, c. 294]. Національні 

еліти латиноамериканських країн і найширші верстви громадськості відзначали відверті 

критичні висловлювання французького лідера на адресу політики США. Однак найбільше 

вселяло надію в латиноамериканців те, що де Голль говорив не тільки від імені Франції, а 

всієї післявоєнної Західної Європи, яка домоглася перших економічних і соціальних 

успіхів. Аналогічні зустрічі відбулися у Венесуелі, Колумбії, Еквадорі, Болівії, Чилі, 

Аргентині, Парагваї, Уругваї та Бразилії. 

Цей візит був важливим для латиноамериканців, адже заставив по–новому 

поглянули на Європу, яка відкривала їм нові перспективи. У розвитку відносин з Європою 

країни Латинської Америки побачили не тільки можливість послабити контроль з боку 

США, але і нові можливості для вирішення своїх економічних і соціальних проблем. 

Розвиток відносин з Європою перетворював їх з «країн зони впливу США» на самостійних 

гравців на світовій арені, і Європа пропонувала їм умови рівноправного партнерства. 

У 1969 р. Комісія ЄЕС представила перший Меморандум для Ради ЄЕС «Про 

відносини з країнами Латинської Америки». Комісія ЄЕС закликала до більш активної 

політики щодо Латинської Америки і закликала Раду та держави–членів до більш 

ефективних заходів на рівні ЄЕС щодо Латинської Америки. У «Принципах політики 

Співтовариства» Комісія ЄЕС закликала вибудувати політику в сфері розвитку на користь 

Латинської Америки. Така політика мала здійснюватися в двох напрямках: перш за все, 

політика мала проводитися на рівні ЄЕС, адже раніше держави–члени здійснювали дуже 

різноманітну політику технічної та фінансової допомоги; по-друге – різні аспекти політики 

ЄЕС (комерційний, технічний та фінансовий) мали бути інтегровані. Крім того, політика 

ЄЕС мала бути адаптована до особливостей Латинської Америки, зважаючи на схожості 

та розбіжності між всіма країнами Латинської Америки. Окрема увага була приділена 
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заохоченню зусиль для проведення економічної інтеграції в Латинській Америці [115, 

c. 1]. 

Початок інституційного політичного діалогу припадає на початок 1970–х років. У 

1970–му році латиноамериканські країни, які входили до ad hoc Спеціального комітету з 

координації щодо Латинської Америки (ЮНКТАД) видали Буенос-айреську декларація 

та закликали інституціоналізувати політичний діалог та вибудувати тіснішу економічну 

співпрацю між двома регіонами [432, с. 13–16]. Також, в 1970 році Рада ЄEC 

запропонувала скликати конференцію на рівні міністрів з питань співробітництва. Ця 

зустріч відбулася 18 червня 1971 р. в Брюсселі, але відбувалася на набагато нижчому рівні, 

ніж планувалося. Перша зустріч служила основою для визначення основних пріоритетів 

та шляхів переговорів у пошуках вирішення проблем торгівлі, створюючи принципи 

надання преференцій з метою диверсифікації торгівлі. Такий тип регулярних зустрічей 

проводився до кінця 1970–х років.  

У інформаційній пам’ятці Комісії ЄЕС під назвою «Покращення відносин з 

Латинською Америкою» від жовтня 1971 року зазначено про візит Ральфа Дарендорфа, 

члена Комісії з питань зовнішніх відносин та торгівлі, до країн Латинської Америки, а саме 

до Бразилії, Аргентини, Чилі та Перу з метою покращення зв’язків з цими країнами. 

Цікавим є той, факт, що саме ця інформаційна пам’ятка містить інформацію, що ЄЕС 

висловило побажання посилити взаємозв’язки з Латинською Америкою у відповідь на 

заяву Президента США Р. Ніксона про протекціоністичні заходи, щодо якої 

латиноамериканські країни висловили свою стурбованість, і як результат бажання ЄЕС 

підтримати інші країни щодо їх участі у міжнародній торгівлі. Власне перша угода про 

співробітнитцво була підписана саме під час вищезгаданого візиту з Аргентиною у 1971 

році. Так само були досягнути домовленості про підписання торгівельної угоди з 

Бразилією на основі генералізованої системи преференцій та про укладення угоди щодо 

технічного співробітництва з Перу. Передбачалося також, що представник Комісії ЄЕС 

відвідає Уругвай для завершення домовленостей про підписання економічної угоди, але 

через несприятливі погодні умови візит до Уругваю не відбувся. Окрім того, відбулася 

зустріч з представниками Андської групи, які запевнили Р. Дарендорфа, що Андська група 

має намір продовжувати та поглиблювати співпрацю з ЄЕС, та прагне вдосконалити 
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механізми консультацій шляхом створення інституційної бази. Першим кроком для 

поглиблення співробітництва мало бути відкриття у Брюселлі групи зв’язку між 

Андською групою та ЄЕС [86].  

Розширення політичної участі організації у співпраці з країнами, що розвиваються, 

отримало новий поштовх завдяки розширенню ЄЕС за рахунок вступу Данії, Ірландії та 

Сполученого Королівства. Зокрема, британці прагнули отримати вплив на зовнішню 

політику організації, але французькі дипломати відігравали майже домінуючу роль у 

даному процесі. Заява французів про «глобальний вимір» співробітництва (1972 р.), 

розширення міжнародних відносин на інші регіони, і збільшення присутності у 

Латинській Америці зокрема посприяла підписанню низки угод. Такі угоди називаються 

угодами першого покоління і містили плани розвитку співробітництва між регіонами. 

Основною метою перших угод було налагодження співробітництва та досягнення 

максимальної вигоди на основі взаємності. Ці угоди були засновані на режимі 

найбільшого сприяння і регулювали виключно питання торгівлі (укладених на підставі 

статті 113 Римського договору). Були проведені переговори з конкретними країнами з 

найбільшим економічним потенціалом. Так, були підписані угоди з Уругваєм (1973) і 

Бразилією (1973). Також переговори йшли щодо угоди з Чилі, але підписання Договору 

зірвалося через переворот 1973 року [344, c. 25–26] 

У грудні 1972 року ЄЕС і Андська група вирішили створити комітет для вивчення 

проблем загальних преференцій (наприклад, включення готової агропромислової 

продукції) і просування взаємної торгівлі. ЄЕС було особливо зацікавлене в Андській 

групі, яка вважалася найбільш передовим економічним угрупуванням за межами Європи 

[98, c. 17]. 

У 1975 році відбувся візит Віце–президента Комісії ЄЕС Кристофера Соамеса до 

Латинської Америки, в ході якого пройшли офіційні зустрічі у Гватемалі, Венесуелі, Перу, 

Бразилії та Мексиці. ЄЕС запропонувало Мексиці угоду другого покоління, яка включала 

механізми для більш тісної співпраці, ніж це було передбачено у попередніх угодах з 

країнами Латинської Америки. Хоча ця угода не поглибила економічну взаємодію та 

співпрацю, вона слугувала доказом важливості міжрегіонального співробітництва для 

ЄЕС. У інформаційному виданні ЄЕС за жовтень 1975 року зазначено, що ЄЕС планувало 
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зміцнювати зв’язки з країнами Латинської Америки на двосторонній основі з, насамперед, 

такими великими країнами, як Бразилія, Мексика, Аргентина, з якими ЄЕС мало підписані 

торговельні угоди, та на багатосторонньому рівні з такими регіональними інтеграційними 

угрупованнями як Центральноамериканський спільний ринок та Андська група [116, с. 1]. 

У той же період у європейських колах активно обговорювалося питання надання 

допомоги для розвитку для найбідніших країн у світі. Латинська Америка як регіон, де 

раніше існували колонії європейських держав, став для ЄЕС пріорітетним. Варто 

відзначити, що в березні 1976 р. Комісія ЄЕС прийняла першу програму зі співпраці з 

країнами Азії та Латинської Америки. Не планувалося конкретних програм фінансової 

допомоги для всієї Латинської Америки, але члени Центральноамериканського спільного 

ринку та Андської групи, які мали угоди з ЄЕС (а саме, Бразилія, Уругвай, Аргентина, 

Мексика), могли претендувати на отримання допомоги в розмірі 10 млн. долларів у 1980 

році. Одночасно пряму фінансову допомогу в той час могли отримувати лише найбідніші 

країни Латинської Америки, як, наприклад, Гаїті [116, с. 1]. 

Вже в 70–і рр. ХХ ст. намітилися перші результати нової співпраці. Слід визнати, 

що до зміни поглядів ЄЕС на Латинську Америку підштовхнуло також нафтове ембарго 

1973 р., що супроводжувалася різким підвищенням цін на нафту і її нестачею на світовому 

ринку. На думку деяких експертів, саме нестача нафти змусив ЄЕС урочисто відкрити в 

1978 р. представництво Комісії ЄЕС в Каракасі (Венесуела), столиці країни з найвищим 

рівнем видобутку нафти в регіоні. Крім того, як зазначалося у інформаційному 

повідомленні ЄЕС від квітня 1978 року, Каракас був обраний зважаючи на зростаючу роль 

Венесуели в Латинській Америці та її ключової позиції як у регіональному вимірі (штаб 

квартира Латиноамериканської економічної системи), та і у глобальному вимірі (член 

ОПЕК та Групи 77) [415]. 

Представництво Комісії ЄЕС у Венесуелі з самого початку активно сприяло 

встановленню і розвитку політичного та міжпарламентського діалогу між ЄЕС і країнами 

Латинської Америки, який з 1974 р. проводився у форматі засідань кожні два роки. Цей 

діалог не переривався протягом 70–х і 80–х рр. ХХ ст., незважаючи на те, що в ряді країн 

регіону в цей час панували авторитарні режими і відзначалася значна політична 
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нестабільність. За допомогою міжпарламентських зустрічей (детальніше у Розділі 3) ЄЕС 

сприяв посиленню латиноамериканської інтеграції у сфері парламентаризму.  

У квітні 1979 року розпочалися регулярні зустрічі з високопосадовцями 

Секретаріату Центральноамериканської економічної інтеграції та представниками 

центральноамериканських країн і Панамою, щоб надати більш систематичного характеру 

діалогу між ЄЕС та Центральною Америкою в цілому [363, с. 9]. 

У 1980 році Італія через італійсько–латиноамериканський інститут запропонувала 

провести міністерську зустріч між латиноамериканськими країнами і державами–членами 

ЄЕС щодо сприяння відносинам двох регіонів та обговорити можливість укласти 

«Ломейську угоду для Латинської Америки». Зустріч не відбулася, але італійський уряд, 

принаймні, підкреслив необхідність активізації відносин з Латинською Америкою і зміни 

форми діалогу з регіоном. Рада ЄЕС погодилася започаткувати два інструменти, щоб 

відновити діалог: перший – зустрічі групи латиноамериканських послів при ЄЕС з 

Комітетом постійних представників ЄЕС та Комісією ЄЕС та інший – без участі Комітету. 

Але включення Куби до групи латиноамериканських послів при ЄЕС в тому ж році і 

Фолклендський конфлікт між Британією та Аргентиною у 1982 році призвели до 

призупинення діалогу [436, с. 4–5]. 

Наступний етап співробітництва ЄЕС з країнами Латинської Америки (1982–1990) 

був пов’язаний із залученням ЄЕС до врегулювання конфліктів в Центральній Америці. 

Уже в 1981 році, Європейська Комісія розробила керівні принципи для зміцнення 

відносин з Центральною Америкою та запропонувала, зокрема, сприяти процесу 

регіональної інтеграції як методу врегулювання конфліктів [344, с. 27]. Участь ЄЕС у 

врегулюванні кризи в Центральній Америці сприяла активізації як інтеграційних процесів 

у всьому латиноамериканському регіоні, так і співробітництва двох регіонів.  

У 1983 році завершилися переговори з Андськиою групою щодо підписання 

Угоди про співробітництво. 17 грудня 1983 року у Картахені (Колумбія) Болівія, Колумбія, 

Еквадор, Перу та Венесуела, які представляли Андську групу, підписали угоду терміном 

дії на п’ять років. Це була перша угода між ЄЕС та регіональним угрупуванням в 

Латинській Америці. Передбачалося, що сторони посилять співпрацю у сфері торгівлі та 

заохочуватимуть індустріальну, наукову та технічну співпрацю [412, с. 1]. 
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У 1984-му році спільними зусиллями обох регіонів було засновано Європейсько–

латиноамериканський інститут. Інститут мав чотири основні функції: організація 

конференцій та семінарів для європейських і латиноамериканських дипломатів, 

журналістів, чиновників, бізнесменів, професорів з питань європейсько–

латиноамериканських відносин; допомога журналістам, політикам, дослідникам та 

бізнесменам для поширення інформації з конкретних питань, що стосуються 

європейсько–латиноамериканських відносин; надання консультацій та сприяння 

проведенню конкретних досліджень від імені офіційних установ і приватних компаній у 

Європі та Латинській Америці (консультивна роль); здійснення дослідження з політичних 

та економічних питань, пов’язаних з Європою і Латинською Америкою. Інститут 

складався з двох відділень, кожне з яких розташовувалося на території обох регіонів. 

Фінансування інституту здйснювалося спільно та покривалося за рахунок субсидій ЄЕС, 

держав Латинської Америки, субсидій приймаючих міст, оплати за консультаційні 

послуги та пожертвувань від приватних осіб, компаній, фондів [216, c. 2–3]. 

У 1984 році Європейська комісія розробила ще один документ – «Напрямки 

посилення відносин між ЄЕС та Латинською Америкою», в якому пропонувалося 

використання ряду інструментів, які передбачали не лише економічне співробітництво, 

але й початок політичного співробітництва. Було зазначено сфери, в яких діяльність ЄЕС 

мала бути розширена та активізована: 1) промислове співробітництво (між малими та 

середніми підприємствами, зокрема, шляхом заохочення спільних підприємств, залучення 

прямих інвестицій або підписання технічних угод між ЄЕС та латиноамериканських 

підприємствами); 2) наукове співробітництво і дослідження; 3) енергетичне 

співробітництво (розробка нових та відновлюваних джерел енергії, ефективних методи 

вироблення електроенергії); 4) сприяння торгівлі. Окрема увага приділялася розробці 

навчальних програм для громадян латиноамериканських країн та активізації 

інформаційних та культурних обмінів [344, с. 27; 462, c. 2]. 

1985–й рік позначився підписанням Угоди про співробітництво між ЄЕС і 

країнами Центральної Америки – Коста Рікою, Сальвадором, Гватемалою, Гондурасом, 

Нікарагуа та Панамою. Того ж року відбувається візит члена Комісії ЄЕС з питань 

відносин Північ–Південь К. Шейсона до Латинської Америки, під час якого 
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обговорюється питання посилення міжпарламентського співробітництва та сприяння 

регіональній інтеграції в Латинській Америці [466, c. 2]. 

У 1986 році Іспанія та Португалія вступили до ЄЕС і таким чином з’являються 

відносини ЄЕС з колишніми колоніями Латинської Америки. У Договорі про приєднання 

містилася Спільна декларація про наміри щодо розвитку та інтенсифікації відносин з 

країнами Латинської Америки. Її основні положення говорили про підтвердження 

важливості відносин з Латинською Америкою для ЄЕС, підтвердження прагнення до 

розширення і зміцнення торгово–економічних відносин і співробітництва з 

латиноамериканськими країнами, внесок в економічний і соціальний розвиток регіону та 

латиноамериканську регіональну інтеграцію та диверсифікацію торгівлі з різними 

країнами [211, c. 479]. 

В результаті, у 1987 році, Рада ЄЕС затвердила документ «Нові орієнтири ЄЕС 

щодо відносин з Латинською Америкою». Це вже був документ, що визначає стратегію 

співпраці співтовариства і бралися до уваги різні ситуації в країнах регіону і, отже, 

необхідність проведення різних заходів, спрямованих на латиноамериканські країни. Слід, 

однак, відзначити, що новий документ містив механізми політичного співробітництва, 

проте не враховував питання економічного співробітництва [95, c. 89].  

Протягом 1970-х та 1980-х років Європейське економічне співтовариство активно 

налагоджувало зв’язки з країнами ЛАКБ. На думку дисертанта, цьому слугувало декілька 

причин. Перш за все, це запроваджена у 1970 році Європейська політична співпраця як 

механізм координування зовнішньої політики європейських країн. Латинська Америка, як 

регіон колишніх колоній став платформою для випробовування нового механізму і 

успішно показав себе під час підписання угод першого покоління. 

У той же час Латинська Америка була чи не єдиним регіоном за межами Європи, 

де активно проходили інтеграційні процеси. В кінці 1980–х років відбулося посилення 

позицій Латинської Америки на світовій арені, що пояснюється наявністю у неї таких 

ресурсів, як: політичний (відсутність довготривалих конфліктних ситуацій), економічний 

(багаті природними ресурсами території, динамічний розвиток національних господарств, 

в тому числі інноваційних галузей, широкоформатне внутрішньорегіональне та 

міжрегіональне співробітництво), дипломатичний (активна колективна діяльність на 
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численних міжнародних майданчиках, де латиноамериканські держави виступали з 

загальних, узгоджених позицій), що сприяло посиленню позицій регіону як вигідного 

партнера. 

 

2.2. Договірно–правова основа міжрегіонального співробітництва 

 

Дослідження міжрегіонального співробітництва ЄС та ЛАКБ має ґрунтуватися на 

розгляді тих документів, в яких розкривається зміст та напрямки політики суб’єктів 

міжрегіонального діалогу один щодо одного. Лише так забезпечується повне розуміння 

рамок та глибини співпраці, визначається зацікавленість партнерів та динаміка 

субрегіональних процесів.  

Європейські та латиноамериканські держави мають тривалу традицію 

міжрегіональних контактів, які сформовані на основі спільного минулого. У другій 

половині ХХ ст. між Європейськими Співтовариствами та державами ЛАКБ було 

підписано низку угод, які після створення ЄС як наддержавної інституції почали 

приводитися до єдиної форми.  

Відповідно до класифікації, запропонованої А. Рібеіро Хоффман, беручи до уваги 

масштаб угод, можна виділити три покоління угод, які Європейські Співтовариства, а 

пізніше Європейський Союз, укладали з іншими регіонами і Латинською Америкою 

зокрема. Так звані «угоди першого покоління» є традиційними двосторонніми 

торгівельними угодами, які підписувалися у 1970– х рр і містили посилання на можливе 

взаємне співробітництво; «угоди другого покоління», характерні для 1980–х років, 

містили положення щодо найбільшого сприяння та декларації про намір посилити 

двостороннє економічне співробітництво; «угоди третього покоління», що 

використовуються з початку 1990–х років, є найбільш широкими за охопленням і 

включають політичні умови щодо демократії, навколишнього середовища і прав людини 

і можуть переукладатися доволі гнучко, адже така можливість прописана в так званій 

«еволюційній статті» угод. В угодах третього покоління активними підписантами стають 

торгові блоки, що знаменує застосування моделі співробітництва «організація – 

організація» [436, c. 4–9]. 
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Паралельно, з середини 1990-х рр., відповідно до документів ЄС, підписуються 

«угоди четвертого покоління». Нові угоди четвертого покоління або угоди про асоціацію 

включають політичний діалог, поглиблене економічне співробітництво та компроміси для 

ініціювання переговорів про угоди про вільну торгівлю. 

Як вже зазначалося, перші угоди, які були підписані між ЄЕС та країнами і 

організаціями ЛАКБ, датуються початком 1970–х років: з Аргентиною (1971 рік), з 

Бразилією (1973 рік), з Уругваєм (1973 рік) та з Мексикою (1975 рік). Ці угоди були 

комерційними, не містили положення про надання преференцій та фінансових протоколів 

і тому пропонували доволі обмежений механізм співробітництва. Так, в рамках положень 

Угоди щодо текстилю ЄЕС уклало угоди з Аргентиною, Бразилією, Колумбією, 

Гватемалою, Мексикою, Перу та Уругваєм. Вони застосовувалися де–факто з 1 січня 1978 

року і були дійсні протягом п’яти років [436, c. 4; 363, c. 5]. 

Нові угоди другого покоління були підписані між ЄЕС та Бразилією (1980 рік), 

Андською групою (1983 рік) та Центральноамериканським спільним ринком (1986 рік). 

До речі, на інституціональному рівні відносини з Центральною Америкою відрізнялися за 

форматом від інших, оскільки вони передбачали регулярні політичні консультації [467, 

c. 8–9]. 

Якщо розглядати договірну базу міжрегіонального співробітництва ЄС та держав 

ЛАКБ починаючи з 1990–х років, то більшість договорів підпадають під класичне 

визначення угоди про співробітництво. Кожна з таких угод, в найкращих традиціях 

дипломатичної практики ЄС базується на трьох компонентах (Див. Додаток 3). Перш за 

все, це економічний компонент, який закладався сторонами як механізм для вирішення 

торгівельних спорів. З часом почали додаватися політичний та коопераційний (втілення 

програм розвитку та допомоги) компоненти. Власне, так започаткувалися угоди третього 

покоління, важливими елементами яких були положення про демократію, права людини 

та розвиток. 

В існуючій практиці, незважаючи на рівень відносин, кожен з вищезазначених 

компонентів реалізується через різні типи договорів. Базовий договір, який підписується 

між сторонами міжрегіонального діалогу, – це Рамковий договір про співробітництво. 

Зазвичай, у ньому міститься підтвердження бажання сторін до взаємного 
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міжрегіонального діалогу та зазначаються декларації учасників щодо готовності перейти 

до узгодження майбутнього договору про співпрацю у політичній сфері та кооперацію. 

Слід зазначити, що майже всі латиноамериканські держави підписали договори з ЄС на 

початку 1990–х років. Такі країни, як Коста Ріка, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, 

Нікарагуа та Панама підписали аналогічні договори у 1993 році в рамках співробітництва 

ЄС з Центральноамериканською системою інтеграції; Уругвай та Парагвай у 1995 році – 

в рамках співробітництва ЄС з МЕРКОСУР. Варто зауважити, що усі зазначені країни в 

даний час приєдналися до Загальної системи преференцій ЄС (GSP +), про що зазначено 

у вищезгаданих договорах. 

Хоча більшість країн Латинської Америки мають підписані базові договори про 

співробітництво, доволі мало країн ведуть активний діалог з Європейським Союзом. 

Особливо цікавим для вивчення з точки зору спектру договорів є інституціоналізація 

співробітництва з Мексикою, Чилі та Бразилією, бо саме з цими державами Європейський 

Союз домовився розвивати стратегічне партнерство.  

Мексика була першим і водночас сильним кандидатом для запуску нового 

покоління угод про асоціацію ЄС з країнами Латинської Америки. З європейського боку 

існувало три основні причини розпочати діалог щодо угоди про асоціацію: а) початок дії 

НАФТА став каталізатором для переговорів; б) необхідно було вирішити питання 

дискримінації європейських інвесторів та експортерів на мексиканському ринку в 

результаті підписання НАФТА; і в) можливість становлення континентальної зони вільної 

торгівлі для Америк, про що було заявлено на Саміті Америк в 1994 році [212, c. 2]. 

Варто зазначити, що ЄС і Мексика мали відносини з 1975 року, відколи була 

підписана Угода про співпрацю. Активізація їхнього співробітництва припадає на 1997–

1998 роки, коли було підписано Тимчасову угоду про торгівлю та торгівельні питання, 

Договір про економічне партнерство, політичну координацію та співробітництво, що 

замінив Рамкову угоду про партнерство 1991 року (угода третього покоління). Мексика 

також підписала угоду з ЄС про контроль за хімічними складовими наркотичних речових. 

Дана угода була укладена по схемі аналогічних угод з Андською спільнотою націй [35].  

Глобальна угода (угода четвертого покоління) між ЄС та Мексикою 1997 р., яка 

вступила в дію з жовтня 2001 року, надала Мексиці можливість диверсифікувати 
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зовнішню торгівлю та таким чином послабити свою залежність від торгівлі з США, а 

також прискорити свою власну торгово–економічну модернізацію [32]. Торговельна 

складова угоди охоплює більшу її частину та забезпечує спеціальний механізм 

врегулювання спорів. У політичній сфері угода передбачала структурований діалог на 

високому рівні з питань, що становлять взаємний інтерес. 

Послідовно була визначена стратегія щодо лібералізації сільськогосподарської 

торгівлі. В 2000 р. Мексика стала першою країною Латинської Америки, з якою ЄС 

підписав угоду про вільну торгівлю. Після цього Мексика підняла питання щодо 

збільшення об’єму інвестицій з Європейського Союзу, в основному для малого та 

середнього бізнесу. Пізніше Мексика домоглася розширення зони вільної торгівлі на 

сферу послуг та інвестицій. 

Також, у тому ж році між сторонами був підписаний документ «Лісабонська 

Декларація: Нове партнерство між Європейським Союзом та Мексикою» [443, c. 35, 56], 

яким сторони заявили про посилення політичного діалогу. Ключовими питаннями 

політичного співробітництва були визначені права людини, верховенство права, 

демократія та безпека.  

В 2003 році Мексика ініціювала проведення переговорів щодо підписання 

Договору про науково–технічне співробітництво [62]. Мексика була особливо зацікавлена 

у вивчені таких питань, як біотехнології, охорона навколишнього середовища, очищення 

питної води.  

Для обговорення та координації зусиль щодо підписання угоди про зону вільної 

торгівлі були створені Спільна Рада (на рівні міністрів) та Спільний Комітет (на рівні 

експертів), регулярні зустрічі яких допомагали поглибити співробітництво в економічні 

сфері [429]. Паралельно діяли робочі групи щодо питань лібералізації торгівлі між 

Європейським Союзом та Мексикою. Протягом переговорів щодо створення зони вільної 

торгівлі Мексика погодилася повністю відкрити свій ринок для промислової продукції 

європейців до 2007, що успішно і було зроблено [1]. 

Європейська Комісія прийняла рішення щодо встановлення стратегічного 

партнерства з Мексикою, над розвитком якого і нині працюють сторони в рамках самітів 

ЄС – Мексика та під час регулярних зустрічей міністрів.  
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У 2016 році ЄС та Мексика розпочали переговори щодо оновлення Глобальної 

Угоди. Після серії зустрічей протягом майже двох років переговори завершилися у 

лютому 2018 року. 21 квітня 2018 року обидві сторони підписали політичний протокол 

щодо підписання оновленої угоди, яка наразі проходить останні юридичні узгодження 

[419, с. 5]. 

Паралельно зі співробітництвом ЄС з Мексикою відбувалося посилення діалогу 

ЄС з Чилі. ЄЕС підписав угоду про співробітництво з Чилі в 1990 році, що ознаменувало 

офіційний перезапуск двосторонніх відносин між двома сторонами, після того, як 

завершилося військове правління у цій латиноамериканській державі. У 1994 р. ЄС 

запропонував Чилі провести переговори щодо нового договору, який мав охоплювати 

декілька сфер, результатом яких стало підписання 1996 року Флорентійської угоди 

(Рамкової угоди про співробітництво) між двома сторонами [24, c. 62]. У грудні 1995 р. ЄС 

та Чилі підписали Спільну декларацію щодо політичного діалогу, яка пізніше стала 

частиною цієї угоди та містила механізми для забезпечення діалогу ЄС – Чилі (на рівні 

президента Чилі та високих представників ЄС, на рівні міністрів закордонних справ та 

профільних міністерств) [88, c. 7, 14]. 

Відповідно до Флорентійської угоди, ЄС та Чилі домовилися про забезпечення 

умов для створення політичної та економічної угоди про асоціацію. Так, ключовим 

питанням політичного співробітництва залишалися питання демократизації та поваги до 

прав людини. Економічне співробітництво відбувалося за поступової лібералізації 

торгівлі. Крім того, сторони домовилися про взаємну підтримку у сфері науки та 

технологій, енергетики, сільського господарства та навколишнього середовища. 

Флорентійською угодою було створено Спільну Раду з питань рамкової угоди про 

асоціацію, яка діяла на міністерському рівні та мала наглядати за виконанням підписаної 

угоди. Спільна Рада також надавала ряд рекомендацій щодо посилення політичного та 

економічного співробітництва. Окрім Спільної Ради було створено Спільний Комітет, 

який складався з представників Європейської Ради, Європейської Комісії та уряду Чилі, та 

мав на меті надання підтримки Спільній Раді. Так само діяв Спільний підкомітет з питань 

торгівлі, що займався питанням підготовки до поступової та взаємної лібералізації 

торгівлі. Угода повною мірою вступила в дію у січні 1999 р. і за своїми складовими була 
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угодою четвертого покоління, після чого було проведено першу зустріч Спільної Ради у 

листопаді того ж року для обговорення майбутньої угоди про асоціацію [350, c. 157–159].  

У 2000 році почалися зустрічі міністрів закордонних справ та торгівлі ЄС і Чилі 

щодо асоціації. Переговори були успішно завершені в листопаді 2002 року після десяти 

офіційних раундів переговорів, в результаті чого була підписана Всеохоплююча угода про 

асоціацію. Сама Угода про асоціацію має на меті зміцнення інституційного потенціалу, 

який служить основою демократії і торгівлі, щоб стимулювати продуктивні взаємодії та 

сприяти конкурентоспроможності та інноваціям, а також для сприяння соціальному 

розвитку. Угода про асоціацію набула чинності з березня 2005 року та включає в себе 

угоду про вільну торгівлю товарами, яка передбачає високий ступінь лібералізації, 

підкріплений сильними і прозорими правилами, а також секторальні економічні угоди 

[212, c. 6–7]. 

Що стосується торгівлі між ЄС та Чилі, то в угоді про асоціацію в загальному плані 

основними цілями були визначені: а) поступова лібералізація торгівлі товарами у 

відповідності до положень ГАТТ–1994; б) спрощення процедур торгівлі, зокрема, митних 

і санітарних заходів; в) лібералізація руху капіталу і платежів; г) створення механізмів для 

врегулювання спорів. Для досягнення цих цілей було вирішено поступово лібералізувати 

взаємний доступ на ринки товарів ЄС та Чилі, для того, щоб після вступу в силу угоди у 

лютому 2003 року 85,1% чилійського експорту в ЄС увійшов без сплати мита, а з 2007 

року сторони почали застосовувати нульові тарифи до 96% всього об’єму чилійського 

експорту до ЄС. Також було вирішено, що до угоди про асоціацію доцільно включити 

положення, спрямовані на розширення торгівлі. Серед них: а) нетарифні заходи, правила, 

що стосуються національного режиму, санітарних та фітосанітарних заходів і 

антидемпінгових правил; б) правила, що стосуються торгівлі послугами; в) лібералізація 

поточних платежів та руху капіталу, згідно з зобов’язаннями, в рамках міжнародних 

фінансових інститутів; г) захист прав інтелектуальної власності, при чому було домовлено 

забезпечити виконання зобов’язань в рамках існуючих конвенцій і приєднатися до інших 

в майбутньому [342, c. 146-147].  

Як і угода з Мексикою, угода між Чилі та ЄС мала 3 основних аспекти: політичний 

діалог, співпраця, торгівля. Щодо політичного діалогу, то основний акцент було зроблено 
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на поширенні, розвиткові та захисті спільних демократичних цінностей, таких як повага 

до прав людини, свободи особистості. Крім того, партнери заявили про прагнення 

координувати позиції і реалізовувати спільні ініціативи у сфері зовнішньої політики, а 

також протидіяти тероризму. 

Варто зазначити, що наявність двох основних договорів щодо співробітництва 

(угода про співпрацю та угода про асоціацію) не вирішили такі важливі питання для Чилі, 

як, наприклад, рибний промисел та виробництво вина. Втім, пізніше Чилі домоглася 

підписання додаткових спеціальних угод, що врегульовували дані питання [24]. 

ЄС і Чилі в 2001 році підписали меморандум про взаєморозуміння, в якому 

встановили керівні принципи для співробітництва на період 2002–2006 рр.. Були 

здійсненні програми для підтримки створення та розвитку інноваційних компаній, 

зміцнення потенціалу Чилі. Чилі має також тісне співробітництво з ЄС у галузі науки і 

техніки, що регулюється на основі Угоди про науково–технічне співробітництво, 

підписаної у вересні 2002 року [343, c. 158–159; 24].  

Успішність першого періоду співробітництва сприяло підписанню нового 

Меморандуму про взаєморозуміння, який встановив засади співробітництва на 2007–2013 

рр.. Відповідно до Меморандуму, відбулося збільшення суми допомоги Чилі до 41 млн. 

євро, змінені три тематичні області використання коштів: а) соціальна згуртованість – 16,4 

млн. євро направлено на фінансування проектів, спрямованих на зменшення соціального 

розриву, нерівності та поліпшення доступу до працевлаштування, освіти, охорони 

здоров’я та соціального захисту, б) інноваційна діяльність та конкурентоспроможність – 

16,4 млн. євро спрямовано на зміцнення потенціалу та стану науки і техніки та засобів 

масової інформації, в) вища освіта – 8 млн. євро [168, c. 23–33]. З даних ресурсів 

фінансувалася програма «Еразмус Мундус», що передбачала фінансування стипендій для 

чилійських студентів для проведення досліджень в європейських університетах в галузях 

енергетики, продовольства, техніки та обладнання [342, c. 150].  

Характер партнерства з Європейським Союзом має велике значення для Чилі, 

адже дозволяє виробникам краще розподілити існуючі торгові мережі й підтверджує 

статус Чилі як надійного партнера. З точки зору інвестицій, країни ЄС зміцнюють свою 

присутність і вважаються одним з основних іноземних інвесторів в Чилі. Дійсно, між 1974 
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і 2006 рр. ЄС вклав в Чилі близько 25 млрд. доларів, що складає майже 41% від загального 

обсягу іноземних інвестицій в цій країні за цей період [342, c. 153]. Основними 

європейськими інвесторами є Іспанія, Великобританія, Італія та Франція. 

Для того, щоб оцінювати стан виконання угоди про асоціацію та визначати сфери 

для доопрацювання, регулярно збирається Спільний комітет з асоціації. Так, під час 

одинадцятої зустрічі Спільного комітету в жовтні 2013 року, сторони проаналізували 

співробітництво ЄС – Чилі протягом останніх десяти років. У фінальній заяві Спільного 

комітету було зазначено, що завдяки Угоді про асоціацію, у Чилі розвинулося сільське та 

лісове господарство, сфера туризму. Були залучені значні інвестиції в Чилі завдяки 

проведенню інвестиційних семінарів про Чилі у Великобританії та Німеччині, регулярних 

виставок чилійських експортерів у Австрії, Данії, Фінляндії, Греції, Угорщині, Ірландії, 

Португалії та Румунії [336, c. 12].  

У кінці 2017-го року ЄС та Чилі домовилися розпочати переговори про оновлення 

Угоди про асоціацію, оскільки існуюча угода не містить усіх необхідних механізмів для 

долання сучасних викликів. Наразі це питання активно обговорюється як серед 

європейських представників, так і їх чилійських колег [195, c. 9]. 

Якщо порівняти співробітництво ЄС з Мексикою та Чилі, то політичний діалог ЄС 

з обома країнами відбувається на основі механізму регулярних зустрічей в рамках 

спільних органів з питань асоціації та галузевих комітетів. Насправді, на засіданнях 

розглядається питання не лише двосторонньої співпраці, а й інтеграції в Європі та 

Латинській Америці [24]. Рада з питань асоціації, яка збирається на рівні міністрів, є 

найвищим органом прийняття рішень. Комітет асоціації є підготовчим органом Ради 

Асоціації і укомплектований старшими цивільними службовцями, зустрічі яких 

проходять один раз на рік на ротаційній основі. Цей комітет має декілька підкомітетів у 

конкретних сферах. У відносинах ЄС – Мексика функціонує також Парламентський 

комітет з питань асоціації і Об’єднаний консультативний комітет, останній з яких є 

важливим нововведенням угод з Мексикою. Для Чилі спільні підкомітети – це основа для 

діалогу між Комітетом ЄС з економічних та соціальних питань та його чилійськими 

колегами. Отже, існує ряд спільних органів ЄС – Мексика, ЄС – Чилі, які працюють над 

поглибленням міжрегіонального співробітництва. 
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Окрім Мексики та Чилі, ЄС активно шукав зближення з такою державою як 

Бразилія. Бразилія надавала перевагу співробітництву згідно моделі «організація – 

організація» (на відміну від Мексики та Чилі, які зосереджували увагу на співробітництві 

по моделі «організація – держава») та взаємодіяла тривалий час з ЄС через МЕРКОСУР. 

Інституційні відносини між ЄС і Бразилією почалися з Угоди про співробітництво 

в 1982 році, яка була замінена новою угодою в 1992 році. На додаток до цих угод були 

підписані важливі допоміжні угоди щодо імпорту маніоки (бразильський корнеплід з 

якого роблять борошно) в 1982 і 1986 рр., торгівлі текстилем (1986 р.), олійних культур 

(1994 р.) і співробітництва у галузі науки і техніки (2003 р.). Інші угоди, які 

перепідписувалися в кінці 2000–х рр., стосуються атомної галузі та галузі ветеринарної 

медицини і здоров’я рослин. ЄС приступила до активізації політичних відносин з 

Бразилією, запропонувавши стратегічне партнерство у 2007 році [350, c. 162]. З точки зору 

ЄС, Бразилія є важливою регіональною державою і потенційним партнером для майбутніх 

економічних угод і політичного діалогу в регіоні. Це пов’язано з тим, що Бразилія 

демонструвала проактивну поведінку у міжнародних справах, особливо стосовно 

переговорів у рамках СОТ та під час самітів Великої двадцятки. Бразилія відігравала 

диференційовану роль у Південній Америці та мала тісні історичні зв’язки з Португалією, 

яка головувала у ЄС на час підписання угоди про стратегічне партнерство. Для Бразилії 

стратегічне партнерство виконує дві ключові зовнішньополітичні цілі, а саме 

позиціонування себе як глобального лідера та розширенння автономії через 

диверсифікацію  своїх зовнішніх зв'язків. 

Для здійснення ефективного співробітництва ЄС та Бразилії сторони створили 

спільні органи. Об’єднаний комітет (по аналогії комітетів Мексики та Чилі) є ядром 

прийняття рішень та проводить засідання на рівні міністрів. В рамках комітету діє два 

ключових підкомітети, один з питань науки і техніки і один з питань промислового 

співробітництва. 

У 2014-му р.  на останньому саміті ЄС – Бразилія у Брюсселі, було підтверджено 

Спільний план дій, розроблений в Ріо-де-Жанейро 2002 року, шляхом продовження трьох 

великих напрямків співпраці: 1) економічного зростання, створення робочих місць та 

конкурентоспроможності; 2) зовнішня політика; та 3) вирішення глобальних викликів 
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[360, c. 5]. У документі також було погоджено посилення двостороннього політичного 

діалогу з метою подальшого зближення з глобальним порядком денним та позицій обох 

сторін на міжнародних форумах. Обидві сторони підтвердили важливість сильної та 

ефективної багатосторонньої системи ООН. 

Варто зазначити, що починаючи з початку 1970-х років ЄЕС, а пізніше ЄС активно 

налагоджує зв’язки з латиноамериканськими країнами. Підписується ряд угод майже з 

усіма країнами регіону. Так, якщо у 1970-х роках основним типом доворів була Угода про 

співробітництво, то вже на початку 1990-х більшіть країн підписує Рамкові угоди про 

співробітництво, що визначають майбутні напрями співпраці на двосторонньому рівні. 

Частина з країн підписують також договори в рамках організацій, членами яких вони є. Як 

показала практика, іще через десять років угоди трансформувалися в угоди про 

партнерство та співробітництво. Також на початку 2000-х рр. з’являються перші угоди про 

асоціацію (наприклад з Мексикою та Чилі). І наявність такого типу договорів лише для 

невеликої кількості країн не означає малу значущість інших латиноамериканських 

партнерів. Більшість з переговорів вимагають більше часу, у випадку, коли країни-члени 

регіональних організацій не можуть приймати рішення одноособово. Також, частина 

організацій потребують фінансової та технічної допомоги і до них застосовуються інші 

механізми співробітництва. 

Дослідження політико–правових механізмів міжрегіонального співробітництва 

вимагає вивчення інструментів, які застосовуються по моделі взаємодії «організація–

організація», або на так званому трансрегіональному рівні. ЄС веде активний діалог з 

МЕРКОСУР, Андською спільнотою націй, Групою Ріо (з 2011 року – його функції 

перейшли СЕЛАК), ЦАСІ та КАРІКОМ.  

Найбільш активно і послідовно ЄС співпрацював з Групою Ріо (організація, яка 

активно діяла у ХХ ст і до якої входили Аргентина, Бразилія, Колумбія, Мексика, Панама, 

Перу, Уругвай, Венесуела), з якою був налагоджений механізм консультацій у форматі 

самітів. Протягом більше ніж десяти років делегації країн–членів Групи Ріо активно 

зустрічалися зі своїми європейськими колегами на рівні міністрів закордонних справ або 

інших галузевих міністрів. Під час таких зустрічей обговорювалися питання міжнародної 

торгівлі, енергетики, боротьба с бідністю, покращення освіти, зміцнення демократії у 
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регіоні. Час від часу до порядку денного зустрічей вносилися міжнародні питання 

(наприклад, у 2005 році реорганізація ООН). Після трансформації Групи Ріо у 2011 році у 

Співтовариство латиноамериканських та карибських держав (СЕЛАК), ЄС почав активно 

налагоджувати міжнародне співробітництво по моделі «регіон – регіон». Через декілька 

років після створення СЕЛАК, між ЄС та СЕЛАК був підписаний План дій на 2013–2015 

роки. План дій був оновлений на 2015–2017 рр. і наразі триває напрацювання механізму 

подальшої взаємодії між організаціями. В обох документах містилися наступні ключові 

напрямки майбутнього співробітництва: а) наука, дослідження, інновації та технології; б) 

сталий розвиток, навколишнє середовище, зміна клімату, біорізноманіття та енергетика; 

в) регіональна інтеграція та взаємопов’язаність для поширення соціальної включеності та 

згуртованості; г) міграція; ґ) навчання та працевлаштування; д) світова проблема 

наркотиків; е) гендерні питання; є) інвестиції та підприємництво задля сталого розвитку 

[233; 234]. На сьогодні, ЄС та представники СЕЛАК проводять зустрічі на рівні міністрів 

зовнішніх справи для погодження наступних кроків. Остання така зустріч відбулася у 

липні 2018 року. 

Характер міжрегіональних зв’язків ЄС з Латинською Америкою ілюструють 

відносини між ЄС і МЕРКОСУР (членами МЕРКОСУР є Бразилія, Аргентина, Парагвай 

та Уругвай; Венесуела, яка офіційно приєдналася в липні 2012 року, була відсторонена від 

членства в 2017 році). Відносини між ЄС і МЕРКОСУР були першими міжрегіональними 

відносинами, які мали перерости в Угоду про асоціацію, що охоплює політичні питання, 

питання співпраці і торгівлі. З часу створення МЕРКОСУР в 1991 р. ЄС запропонував 

допомогу для розвитку міцної регіональної організації, з якою ЄС могла підтримувати 

міжрегіональні зв’язки. ЄС, таким чином, підтримував дуже тісні відносини з МЕРКОСУР 

з моменту підписання в 1995 році Рамкової міжрегіональної угоди про співпрацю між ЄС 

та МЕРКОСУР з подальшою метою підписати Угоду про асоціацію [103, c. 58]. Ці 

міжрегіональні відносини, які досягли рівня міжрегіональної Угоди про асоціацію, мали 

вирішальне значення для всебічного розуміння стратегії ЄС щодо міжрегіоналізму та того, 

як міжрегіоналізм працює на практиці з МЕРКОСУР і в Латинській Америці, а також до 

більш широкого розуміння майбутнього потенціалу міжрегіоналізму як загального 

поняття. 
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Так, Рамкова угода про співпрацю, підписана в 1995 році між Європейським 

Союзом та МЕРКОСУР, стала першим кроком на шляху до створення Регіональної угоди 

про партнерство, щодо якої продовжуться переговори і наразі. Взагалі, для обох регіонів 

існує безпрецедентний досвід у створенні таких угод. Рамкова угода 1995 року 

залишається у силі і сьогодні, але деякі аналітики вважають, що дана угода не використала 

весь можливий потенціал. Угода містила низку положень щодо торгово–економічного 

співробітництва, а Спільна декларація про політичний діалог, що склала невід’ємну 

частину угоди, передбачала посилення двосторонніх та багатосторонніх зв’язків, перш за 

все, завдяки координації позицій обох сторін під час низки зустрічей. На сьогоднішній 

день у форматі щорічної наради міністрів закордонних справ ЄС – МЕРКОСУР діалог 

продовжується. 

Доцільно зазначити, що основними сферами співпраці, які закладені в угоді окрім 

політичного діалогу, є: а) торговельне співробітництво (в тому числі співробітництво у 

сфері митних питань та статистики) та співпраця у сфері інтелектуальної власності; б) 

економічне співробітництво (включаючи інвестиції, енергетику, транспорт, науку і 

техніку, телекомунікації та інформаційні технології, охорону навколишнього 

середовища); в) співробітництво у сфері зміцнення інтеграції (обмін інформацією, 

підготовка та організація підтримки, проведення досліджень та здійснення спільних 

проектів); г) міжінституційне співробітництво (обмін інформацією, досвідом та 

проведення консультацій); ґ) співробітництво в інших сферах (освіта та підготовка кадрів, 

зв’язок, інформація та культура, боротьба з незаконним обігом наркотиків; д) 

затвердження фінансових коштів; е) створення Ради для співробітництва країн у складі 

членів обох організацій [357]. 

Вже більше 20 років поспіль Європейський Союз проводить переговори з 

МЕРКОСУР щодо підписання Угоди про асоціацію. Але з початку переговорів існували 

серйозні розбіжності між країнами МЕРКОСУР щодо змісту такої угоди. Переговори 

призупинилися у 2000 році, відновилися з 2010, а у жовтні 2016 р. після взаємного 

відкриття ринків ЄС – країн МЕРКОСУР значно прискорилися. 37-й раунд переговорів 

відбувся у грудні 2018 року і переговори триватимуть і надалі [419, с. 5].  
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Окрім МЕРКОСУР ЄС налагодив зв’язки з Андським пактом, який пізніше 

трансформувався у Андську спільноту націй (організація, яка об’єднує Болівію, 

Колумбію, Еквадор та Перу). В 1996 році була підписана Римська декларація, що 

започаткувала політичний діалог між двома організаціями. Дві регіональні програми 

співробітництва, що були незабаром узгодженні, регулювали питання регіонального 

співробітництва між ЄС та АСН в сфері стандартів якості та взаємодії митних служб. На 

першому економічному форумі прийнято рішення щодо створення євро–андської ради з 

бізнесу, куди увійшли по два представники від АСН, а також представники Італії, Іспанії 

та Бельгії [219].  

З 2003 року розпочалися переговори щодо підписання нового договору про 

співробітництво та політичний діалог, але переговори припинилися в 2006 р., коли до 

влади в Болівії прийшов Ева Моралес, що надавав перевагу співробітництву з Венесуелою 

над співробітництвом з країнами–членами угрупування. Усе завершилося тим, що в 2008 

році Перу та Колумбія заявили про бажання продовжувати діалог з ЄС щодо зони вільної 

торгівлі на основі двосторонніх відносин, а не в рамках блоку АСН [12]. Пізніше, 

аналогічно окремі переговори проводилися з Еквадором. 

Ці переговори успішно закінчилися для двох країн у 2011 році, коли було 

підписано торговий договір, який є частиною більш широкого договору, що 

обговорювався з АСН. У відповідності до договору, 80% промислових товарів з Перу та 

65% з Колумбії регулюються режимом повної лібералізації. Варто зазначити, що деякі 

європейські політичні сили не схвалювали підписання такого договору з Колумбією, адже 

міжнародній спільноті відомі неодноразові випадки порушення прав людини в цій країні 

[14, c. 40].  

Не залишається осторонь співробітництва з ЄС і Центральна Америка. Відносини 

ЄС з шістьма країнами Центральної Америки (Гватемала, Гондурас, Коста–Ріка, 

Нікарагуа, Панама і Сальвадор,), які розпочалися із Діалогу Сан-Хосе у 1984 р. з 

Центральноамериканським спільним ринком продовжується у сьогодні. Так, питання 

вирішення збройних конфліктів у Сальвадорі, Гватевалі та Гондурасі шляхом переговорів 

переросло у широкомастабну регіональну підтримку процесів демократизації і соціально–
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економічного розвитку в Центральній Америці з боку ЄС. Основою відносин ЄС з ЦАСІ 

наразі є політичний діалог, сприятливий торговельний режим та співпраця задля розвитку.  

Історично склалося так, що співробітництво було зосереджено в галузі прав 

людини та демократії, комплексному розвитку сільських районів, запобігання стихійних 

лих та реконструкції, соціального розвитку та регіональної інтеграції. Співробітництво ЄС 

з Центральною Америкою продовжилося майже одразу після відновлення інтеграційного 

процесу в регіоні 1991 року. Вже 1993 р. підписується рамкова угода про співпрацю між 

ЄС та ЦАСІ. Через 10 років відбулося підписання Угоди про політичний діалог і 

співробітництво, після чого було прийняте рішення на третій зустрічі ЄС – ЛАКБ на 

найвищому рівні в 2004 році про створення механізму для спільної оцінки та вивчення 

Центральноамериканського інтеграційного процесу в якості першого кроку для початку 

переговорів щодо угоди про асоціацію. На додаток була створена спеціальна спільна 

робоча група для обговорення регіональної інтеграції і безпеки в Центральній Америці, 

стратегій і програми поточної і майбутньої співпраці. Також піднімалося питання 

горизонтального співробітництва, програм та заходів, спрямованих на заохочення участі 

громадянського суспільства у регіональному розвитку і інтеграції [22, с. 193; 110; 111]. 

Під час проведення наради між Європейською комісією та державами 

Центральної Америки у 2007 році розпочалися переговори між ЄС і ЦАСІ щодо Угоди 

про асоціацію. Передбачалося, що Угода про асоціацію буде всеосяжною та 

охоплюватиме весь спектр багатогранних відносин ЄС з країнами Центральної Америки. 

Її мета полягала у розширенні та поглибленні міжрегіональних економічних зв’язків 

(перш за все, мова йшла про торгівлю та інвестиції), посиленні політичного діалогу між 

двома регіонами, зміцненні співпраці з низки питань [85, c. 88–89; 418, c. 108 ]. 

На початку травня 2009 року, представники ЦАСІ заявили про своє бажання 

призупинити переговори з Європейським Союзом стосовно нової угоди. На думку 

Президента Нікарагуа Даніеля Ортеги, країни Центральної Америки не знаходились в 

рівних торгівельних умовах з ЄС, адже, наприклад, в європейських країнах виробництво 

сільськогосподарської продукції субсидується з державного бюджету. Ініціатива країн 

Центральної Америки по створенню спільного фонду для боротьби з бідністю не була 

прийнята з прихильністю ЄС [13].  
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Представники ЦАСІ протягом майже десятиліття йшли до підписання договору 

про зону вільної торгівлі. Тривалий час сторони не могли прийти до єдиної позиції щодо 

зміни преференційного режиму і про участь Європейського інвестиційного банку в 

діяльності центрально–американських інтеграційних фінансових структур, що 

пропонувалося «групою Сан–Хосе». Нарешті, згадана угода була підписана в 2010 році на 

Мадридському саміті [480]. 

Відповідно до угоди передбачається повне відкриття регіону для торгівлі 

промисловими товарами, але значний перехідний період для деяких продуктів сільського 

господарства (зокрема, це стосувалися таких продуктів, як банани, рис та яловичина, які 

країни ЛАКБ активно експортували до Європи). Такі правила мали сприяти покращенню 

режиму інвестування в латиноамериканський регіон для європейських компаній [15, c. 4]. 

Для держав ЦАСІ, підписання Угоди про асоціацію є особливо вигідним. Так, Європа 

більш ніж в 2 рази знизила мита на банани з країн цього регіону, що дозволить їм 

заощадити близько 50 млн. євро. Також, ЄС погодився скоротити поставки своїх 

молочних продуктів, що сприятиме розвитку центральноамериканського виробництва 

молока і сиру. Європа вперше в історії надала країнам Центральної Америки квоту в 10 

тис. тонн на постачання на європейський ринок м’яса і в 20 тис. тонн на постачання рису. 

Європа підвищила до 130 тис. тонн квоту на постачання цукру і скасувала мито на каву. У 

свою чергу країни Центральної Америки зроблять більш доступним свій ринок для 

європейських автомобілів, для інвестицій з країн ЄС і для фірм з надання різних послуг 

[75, с. 29-30].  

Окрім держав та організацій Латинської Америки, Європейський Союз активно 

співпрацює з державами та організаціями Карибського басейну. Торговельні відносини 

між Європейським союзом та Карибами тривалий час відбувалися в рамках побудови 

відносин з країнами Африки, Карибського басейну і Тихого океану (АКТ). Було підписано 

ряд Ломейських угод: перша в 1975 році (за участю 46 країн АКТ), Ломе II в 1979 році (58 

країн АКТ), Ломе III в 1984 (65 країн АКТ) і Ломе IV в 1989 році (68 країн АКТ, 

продовжено в 1995 році для 70 країн АКТ) [471, c. 3]. 

Котонуська угода, яка була підписана в червні 2000 р. на заміну угод Ломе і 

сьогодні регулює відносини між ЄС та країнами АКТ. Угода розрахована на 20 років і була 
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інноваційною рамковою угодою для поглиблення партнерства між ЄС та групою АКТ, до 

якої входять країни Карибського басейну. Нова угода націлена на спільне вирішення 

наступних питань: зменшення бідності, конфліктів та війни, екологічні загрози та ризики 

економічної та технологічної маргіналізації. Саме цей договір поєднав три компонента 

комплексної міжрегіональної стратегії ЄС: політичний вимір, торгівлю та питання 

розвитку та партнерства. Для отримання допомоги з боку ЄС, карибські держави мали 

дотримуватися певних політичних вимог, а саме поваги до прав людини, дотримання 

миру, здійснення належного урядування тощо [461, c. 11; 124, с. 14; 420]. Котонуська угода 

була згодом оновлена у 2005 та 2010 роках. 

У вересні 2002 року, ЄС і країни АКТ запустили переговори з підписання угоди 

про економічне партнерство. Мета угоди – це вихід за рамки відносин, заснованих на 

невзаємному преференційному доступі, і забезпечити інтеграцію країн АКТ у світову 

економіку. Переговори щодо угоди переслідувати чотири цілі: партнерство, що означає 

права і обов’язки обох сторін; економічний розвиток сторін (з акцентом на гнучкість та 

поступове виконання зобов’язань); гармонія з регіональними інтеграційними 

ініціативами, і поступова інтеграція у світову економіку [218]. У жовтні 2008 р. Антигуа і 

Барбуда, Багамські Острови, Барбадос, Беліз, Гайана, Гренада, Домініка, Домініканська 

Республіка, Сент–Вінсент і Гренадіни, Сент–Кітс і Невіс, Сент–Люсія, Сурінам, Тринідад 

і Тобаго, Ямайка підписали угоди про економічне партнерство з ЄС. Гаїті підписала угоду 

в грудні 2009 року, але ще не ратифікувала її. По своєму наповненню, такі угоди є угодами 

про вільну торгівлю. Як будь–яка угода про вільну торгівлю, вона відкриває торгівлю 

товарами між двома регіонами. Але на відміну від інших угод про вільну торгівлю, Угода 

про економічне партнерство ЄС з Карибським басейном передбачає більш ширше 

співробітництво, зокрема залучення інвестицій, розвиток бізнесу на Карибах, отримання 

фінансової допомоги від ЄС. 

Отже, міжрегіональне співробітництво базується на основі низки договорів між 

державами та організаціями двох регіонів. Еволюція міжнародно–правової бази 

супроводжувала зміни форм та проявів міжрегіонального діалогу. Так, договори, які 

підписувалися в кінці ХХ ст., базувалися на економічному компоненті, що ознаменувало 

продовження традиції побудови економічних зв’язків між регіонами. Втім, такі договори 
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почали розширюватися і з’явилися нові компоненти – політичний та коопераційний. 

Розширення сфери договорів пов’язано як з розвитком Європейського Союзу та 

поглиблення інтеграції на європейському континенті, так і зумовлювалося новими 

викликами часу. Підписувалися як комплексні договори, так і договори про секторальну 

співпрацю. В кінці 1990–х та на початку 2000–х років проводилися переговори щодо 

підписання договорів про асоціацію між ЄС та деякими державами та організаціями 

ЛАКБ.  

Варто також зазначити, що співробітництво ЄС та Латинської Америки та 

Карибського басейну вибудовувалося не лише на договорах по моделі організація 

(Європейський Союз) – держава (напр.: Мексика, Чилі, Бразилія), а й організація – 

організація, як наприклад угоди Європейський Союз – МЕРКОСУР, Європейський Союз 

– АСН, Європейський Союз – ЦАСІ, ЄС – КАРІКОМ. 

 

2.3 Стратегія співробітництва Європейського Союзу з ЛАКБ 

 

ЄС у своїй зовнішній політиці намагається вибудовувати стратегію 

співробітництва з кожним окремим регіоном. Так, взаємодія Євросоюзу з країнами ЛАКБ 

басейну вписана в рамки європейської політики співпраці, цілі та механізми реалізації якої 

закріплені в Договорі ЄС (Маастрихському договорі) від 1992 року. 

 Згідно зі статтею 177 Договору про Європейський Союз, передбачено, що 

політика ЄС у сфері розвитку співпраці повинна сприяти сталому економічному та 

соціальному розвитку країн, що розвиваються, та зокрема тих країн, які знаходяться у 

найбільш несприятливому положенні, поступовій та поетапній інтеграції таких країн у 

світову економіку та боротьбі з бідністю в цих країнах. Вона також сприяє реалізації 

загальної мети щодо розвитку демократії та консолідації демократичних сил, а також 

верховенству закону, в тому числі повазі до прав людини та фундаментальних прав та 

свобод. Співпраця у сфері розвитку є багатовимірним процесом, що охоплює зростання, 

нарощення потенціалу та інституційних можливостей, розвиток приватного сектора, 

соціальні послуги, навколишнє середовище, ефективне врядування та права людини [364, 

c. 5]. 
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Стаття 181а Договору ЄС також встановлює, що ЄС здійснює економічну, 

фінансову та технічну співпрацю з «третіми» країнами, яка має доповнювати 

двосторонню співпрацю між державами–членами ЄС з цими країнами та відповідати 

політиці розвитку ЄС. Політика ЄС повинна робити внесок у загальний розвиток 

демократії та консолідації демократичних сил, забезпечення верховенства закону та 

дотримання прав та фундаментальних свобод людини [128, c. 111]. 

Стаття 28 Котонуської угоди встановлює загальний підхід до регіонального 

співробітництва та інтеграції з Карибським басейном. Так, у ній зазначено, що 

«співробітництво надаватиме ефективну допомогу для досягнення цілей і пріоритетів, які 

країни АКТ визначили у контексті регіонального та субрегіонального співробітництва та 

інтеграції» [420, c. 17]. 

Варто зазначити, що до середини 1990-х років не було документів, які б визначали 

стратегію ЄС щодо даного регіону. Підхід Європейського Союзу до 

латиноамериканського субконтиненту був вперше намічений в документі «Європа та 

Латинська Америка: партнерство заради дії. Базовий документ про відносини 

Європейського Союзу з країнами Латинської Америки і Карибського басейну» [314], 

схвалений Європейською Радою 31 жовтня 1994 року за ініціативою Німеччини, яка в той 

час головувала в Європейській Комісії. У цьому документі Європейський Союз 

запропонував співпрацю з регіоном ЛАКБ з метою підтримки миру і забезпечення 

загальної поваги до прав людини, збалансованих економічних обмінів, сталого розвитку 

та боротьби з бідністю, забрудненням навколишнього середовища, а також зміцнення 

наукових і культурних зв’язків. 

Базовий документ зазначав, що ЄС та Латинська Америка мають спільне 

історичне минуле, культурні зв’язки, два регіони розділяють спільні цінності та ідеали 

свободи. ЄС заявив про свою готовність надавати експертну підтримку країнам ЛАКБ для 

модернізації державних інститутів, інтеграції економіки та заради сприяння соціальній 

справедливості. Повага до прав людини та участь громадян у формуванні політичного 

життя та розвитку економік своїх країн є важливим питанням як на національному, так і 

міжнародному рівні [314, c. 1, 3].  

У зазначеному документі, особлива увага приділялася розвитку співробітництва 
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між Європейським Союзом та Групою Ріо, МЕРКОСУР та Центральною Америкою (на 

основі діалогу Сан Хосе). Економічне співробітницво між цими організаціями мало 

доповнитися політичним. З Карибським басейном Європейський Союз продовжував 

співпрацювати в рамках Конвенції Ломе, передбачалося співробітництво з новоствореною 

Асоціацією Карибських Держав (створена у 1994 році) [314, c. 5]. 

ЄС мав намір поглибити співробітництво з окремими країнами та організаціями 

ЛАКБ, з якими були підписані угоди про співробітництво третього та четвертого 

покоління, та розпочати з ними діалог про нові угоди. Крім того, ЄС продовжував сприяти 

торгівлі з Латинською Америкою та залученню інвестицій у цей регіон. Втім, ЄС 

наголошував на необхідності розвитку законодавства для захисту інвестицій, зокрема 

щодо захисту інтелектуальної власності [314, c. 6]. Документ відображав зацікавленість 

ЄС паралельно розвивати та поглиблювати діалог з регіональними чи суб–регіональними 

організаціями та окремими країнами. 

Інтерес ЄС до регіону простежувався на подальших засіданнях Європейскої Ради. 

У грудні 1995 року на Мадридському засіданні Європейської Ради були затвердженні 

пріоритети відносин між ЄС та ЛАКБ, що викладені в документі «Європейський Союз і 

Латинська Америка: нинішня ситуація і перспективи більш тісного партнерства 1996–

2000». Так, пріоритетними напрямками подальшої співпраці було визначено три сфери: 

1) інституційна пітримка та консолідація зусиль навколо сприяння демократичним 

процесам (верховенство права, децентралізація та проведення реформ, розвиток сільської 

місцевості); 2) подолання бідності та соціальної нерівності (окремі програми допомоги 

діяли в сфері здоров’я та освіти); 3) підтримка економічних реформ (співпраця у сфері 

науки та технологій, надання позик Європейським Інвестиційним Банком) [120, c. 14–15].  

ЄС є одним з найбільших донорів для регіону Карибского басейну. Фінансова 

допомога в рамках програми Європейського Банку Розвитку на 1995–2000 роки включала 

фінансування національних індикативних програм на загальну суму близко 511 млн. ЕКЮ 

та регіональної індикативної програми на суму 90 мільйонів ЕКЮ. Допомога з боку ЄС 

була в основному спрямована на розвиток транспортної та комунікаційної 

інфраструктури, торгівлі та туризму, сільського господарства та розвитку сільських 

районів і розвитку людських ресурсів та довкілля, з метою сприяння економічному та 
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соціальному розвитку країн Карибського басейну, боротьбі з наркотиками, реформування 

та модернізації держави, регіональній інтеграції [335, c 25]. 

У 1996 році Європейська Комісія видає документ «Європейський Союз та 

Латинська Америка 1996–2000. На шляху до посилення партнерства», у якому викладена 

стратегія ЄС щодо ЛАКБ на найближчі роки. У документі ЄС визначений основним 

донором коштів для розвитку регіону Латинської Америки (62% зовнішньої допомоги). 

ЄС зазначає про свою підтримку регіональної інтеграції в Латинській Америки та 

Карибському басейні (а саме, підтримка МЕРКОСУР, АСН та ЦАСІ) та надання 

гуманітарної допомоги Центральній Америці. Вперше зазначено про залучення 

громадських організацій до міжрегіонального співробітництва, а також засновано такі 

програми, як Ал–Інвест (AL-INVEST), АЛФА (ALFA), АЛУРЕ (ALURE) (ці програми 

детальніше аналізуються у Розділі 3) [470, c. 4–6]. Особлива увага приділялась 

співробітництву Європейського Союзу з Мексикою та Чилі. Саме з цими двома країнами 

ЄС підписав угоди про економічне та політичне співробітництво та почав діалог щодо 

підписання угоди про асоціацію. Серед Карибських країн, ЄС зосереджує свою увагу на 

співробітництві з Кубою для підтримки економічних реформ у цій країні.  

У Повідомленні Європейської Ради Європейському Парламенту та Комітету з 

економічних та соціальних питань в березні 1999 року під назвою «Про нове партнерство 

між Європейським Союзом та Латинською Америкою напередодні 21–го століття» 

Європейська Комісія пропонує для обговорення керівні принципи щодо майбутнього 

відносин між ЄС і Латинською Америкою. У документі вперше вживається термін 

«стратегічне партнерство» для позначення співробітництва ЄС та ЛАКБ. Партнери 

очікуювали один від одного не лише тісної двосторонньої співпраці по моделі 

«організація–організація» та «організація–держава», а й співробітництва в рамках 

міжнародних форумів та багатосторонніх організацій в тих питаннях, де їх інтереси 

збігаються (наприклад, реформування системи ООН, нерозповсюдження ядерної зброї, 

дотримання прав людини) [123]. 

Визначено, що міжрегіональний діалог має відбуватися на трьох рівнях: ЄС – 

ЛАКБ, ЄС – окремі регіональні організації та співпраця громадянського суспільства. На 

додаток, 1999 рік стає роком започаткування практики проведення самітів ЄС – ЛАКБ. Це 
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значно посилило діалог між ЄС та ЛАКБ і мало на меті принести новий вимір зовнішнім 

зв’язкам Європейського Союзу. 

У той же час вперше у документах ЄС визначає необхідність посилити співпрацю 

з регіональними блоками. Стратегічний документ «Європейський Союз – Латинська 

Америка – Карибський басейн: просування разом», який був схвалений в 1999 р. Комісією 

ЄС, міститься положення, що подальше політичне партнерство має відбуватися на основі 

діалогу інтеграційних об’єднань двох регіонів. Співробітництво з ЦАСІ, МЕРКОСУР, 

АСН, Групою Ріо та КАРІКОМ визначається пріорітетним. До попередніх сфер 

співробітництва додається співпраця щодо протидії поширенню наркотиків [335]. 

Крім того, для ЄС розгортання механізмів співпраці означає посилення свого 

міжнародного іміджу, пов’язаного із зобов’язанням щодо сталого розвитку, шляхом 

заохочення демократії та соціальної інтеграції в інших країнах і, таким чином, ЄС 

позиціонує себе як основний актор сучасних міжнародних відносин. У свою чергу, країни 

ЛАКБ прагнуть якнайефективніше використати фінансові ресурси, призначені для 

підтримки їх розвитку.  

У резолюції від 15 листопада 2001 року Європейський Парламент закликав 

застосовуватися глобальний підхід до співробітництва ЄС – ЛАКБ, а подальші події 

різного характеру допомогли втілити цей підхід в життя. Відповідно до моделі, 

запропонованої в Європейському Парламенті, міжрегіональне стратегічне партнерство 

кінцевою метою передбачало створення європейсько–латиноамериканської ЗВТ до 2010 

року (що з низки причин так і не відбулося), налагодження тісного політичного 

партнерства та партнерства в галузі безпеки, спільну роботу над забезпеченням сталого 

розвитку та побудови глибинного партнерства в соціальній сфері [356, c. 22]. 

Як вже зазначалося дисертантом у попередніх публікаціях, «по–перше, ця ідея 

полягає в тому, щоб почати політичне співробітництво і партнерство в галузі безпеки, щоб 

прокласти шлях для двостороннього регіонального миру та безпеки, які ґрунтуються на 

таких загальних основоположних принципах, як повага до прав людини, принцип 

верховенства закону та демократичних цінностей, та взаємної безпеки. Це вимагає, перш 

за все, нового міжрегіонального політичного порядку, що сприяв би реальному 

політичному діалогу з актуальних тем (соціальна згуртованість, підтримка в галузі 
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управління, скорочення масштабів убогості, міграція, боротьба з тероризмом і незаконним 

обігом наркотиків)» [27, с. 394].  

Тут варто зазначити про Європейсько–латиноамериканську хартію з питань миру 

та безпеки (переговори про яку почалися в кінці 1990–х років, а підписана хартія була у 

2009 році), яка сприяла побудові міжрегіонального співробітництва у сфері безпеки та 

оборони. Так, передбачалося проведення заходів зміцнення довіри, спільна взаємодія з 

гуманітарних питань, проведення операцій з примусу до миру або підтримання миру в 

рамках мандату ООН та можливість прийняття спільних кодексів поведінки. Крім того, в 

Хартії зазначалося про бажання створити міжрегіональний центр із запобігання 

конфліктів у Латинській Америці. Нарешті, вона мала важливе значення для перегляду та 

зміцнення інституційних механізмів партнерства [27, c. 394; 81].  

По–друге, значна увага приділялася питанню співпраці задля розвитку, в яку 

включається питання забезпечення сталого розвитку латиноамериканського регіону, 

діалогу ЄС – ЛАКБ в соціальній сфері та в сфері знань. Це вимагало не тільки значного 

збільшення обсягу ресурсів, а й створення нової моделі співробітництва задля розвитку 

(передувсім з метою усунення розбіжностей, зміцнення державної політики та приватної 

ініціативи. ЄС приділяє першочергову увагу співробітництву в галузі техніки, вищої 

освіти та інноваційної діяльності, а також закликає латиноамериканські країни закласти 

основи для «євро–латиноамериканського суспільства знань», що допоможе створити 

основу для відкритої, конкурентоспроможної економіки країн ЛАКБ [27, с. 394].  

2002 рік став ключовим для розвитку відносин ЄС – ЛАКБ по моделі «організація 

– організація». Європейський Союз видає одразу три документи щодо співробітництва з 

організаціями в Латинській Америці: «Андська спільнота націй: регіональна стратегія на 

2002–2006 рр.» [89], «МЕРКОСУР: регіональна стратегія на 2002–2006 рр.» [375] та 

«Центральна Америка: регіональна стратегія на 2002–2006 рр.» [110]. Так, документи 

аналогічні за структурою і містять основні питання майбутнього співробітництва. Майже 

одночасно видається документ «КАРІФОРУМ: регіональна стратегія та регіональна 

індикативна програма на 2003–2007 рр.» [108]. 

2005 рік відзначився виходом спеціального комюніке Європейської Комісії 

«Сильніше партнерство між Європейським Союзом та Латинською Америкою» [82], що 
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містило нову стратегію розвитку співробітництва з регіоном ЛАКБ. Європейська Комісія 

запропонувала латиноамериканським партнерам тісніше співпрацювати для вирішення 

таких світових проблем, як подолання корупції, боротьба з розповсюдженням та 

продажем наркотоварів, зміна клімату, розвиток біотехнологій .  

Європейська Комісія пропонує Раді ЄС і Європейському Парламенту нову 

стратегію, спрямовану на зміцнення міжрегіональної взаємодії з регіоном ЛАКБ, 

засновану на шести цілях: а) створити розширене стратегічне партнерство через мережу 

угод про асоціацію та угод про вільну торгівлю за участю всіх країн регіону; б) зміцнювати 

політичний діалог, який збільшує вплив обох регіонів на міжнародній арені (в рамках 

багатостороньої дипломатії); в) сприяння соціальній згуртованості та сталому розвитку в 

країнах Латинської Америки (Комісія запропонувала розвивати міжрегіональний діалог 

через форум соціальної згуртованості та зустрічі міністрів з питань довкілля кожні два 

роки, щоб підготуватися до самітів); г) сприяння розвитку стабільних і передбачуваних 

умов міжрегіональної взаємодії для надання допомоги країнам ЛАКБ у залученні 

європейських інвестицій, у тому числі кредитів від Європейського інвестиційного банку 

для створення фонду в Латинській Америці на підтримку взаємопов’язаності 

інфраструктурних мереж; ґ) надавати підтримку країнам ЛАКБ у боротьбі з корупцією, 

незаконним обігом наркотиків та іншими формами злочинності (це мало на меті 

поліпшення регіональної і міжнародної безпеки); д) підвищення взаєморозуміння шляхом 

освіти і культури [82, c. 4–8]. 

2006 рік позначився виходом у світ низки нових документів ЄС щодо 

міжрегіональної співпраці. Особливу увагу, на думку дисертанта, заслуговує  доповідь 

«Партнерство Європейського Союзу з Карибським басейном заради зростання, 

стабільності та розвитку». Відповідно до цього документу, головною метою стратегії ЄС 

було допомогти всім країнам Карибського регіону досягти своїх довгострокових цілей 

розвитку і стати розвиненими державами до 2020 році, коли дія Котонуської Угоди (між 

ЄС та країнами АКТ) закінчується. Для того, щоб сприяти інтеграції регіону у світову 

економіку, ЄС зосередив увагу на стратегічному партнерстві ЄС – ЛАКБ (а не 

співробітництві окремо з Латинською Америкою та окремо з Карибським басейном) [124, 

c. 13–28]. 
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У документі «Регіональна стратегія ЄС щодо ЛАКБ на 2007 – 2013 рр.» [365], який 

був прийнятий Європейською Комісією 12 липня 2007 року, викладаються цілі та 

пріоритети співпраці ЄС з країнами Латинської Америки на зазначений період. Регіон 

ЛАКБ відповідно до даного документу включає в себе: Мексику, Центральну Америку 

(Коста–Ріку, Сальвадор, Гватемалу, Гондурас, Нікарагуа, Панаму), Андську спільноту 

націй (Колумбію, Еквадор, Болівію, Перу), Чилі і МЕРКОСУР (Аргентину, Бразилію, 

Уругвай, Парагвай, Венесуелу). Мета такої стратегії полягає в тому, щоб зміцнювати 

стратегічний зв’язок між двома регіонами в політичній, економічній і соціальній сферах.  

Помітним є те, що серед латиноамериканьских країн, лише 17 знайшли 

відображення у стратегії (про Беліз, Сурінам та Гаяну не згадується), при чому акцент 

робиться на приналежності певних країн до латиноамериканських організацій. Більш того, 

країни та організації Карибського басейну лише згадуються у стратегії як частина регіону, 

але більшість напрямків співпраці та допомоги пропонується лише країнам Латинської 

Америки. 

Регіональна стратегія передбачала, що заохочення регіонального співробітництва 

є життєво важливим для вирішення проблем та підтримки сталого розвитку. Співпраця 

повинна проходити у політичній, економічній і комерційній площині і повинна 

враховувати соціальні та екологічні проблеми (зміна клімату, захист біорізноманіття та 

лісового покриву). ЄС і Латинська Америка надають великого значення 

міжрегіональному співробітництву і повинні працювати разом для поширення прозорих і 

справедливих правил у сфері глобального управління, приділяти увагу боротьбі зі зміною 

клімату, а також співпрацювати в галузі прав людини. 

Загалом, регіональна програма визначила пріорітетні напрями міжрегіонального 

співробітництва на 2007–2013 та шляхи їх імплементації. Першим пріорітетом було 

фокусування на соціальній згуртованості (а саме зниження рівня бідності, нерівності та 

соціальної ізоляції). Цей пріоритет втілювався через сприяння розвитку державної 

політики в соціальній галузі та галузі промисловості, збільшення державних витрат на 

соціальні потреби і державні інвестицій, поліпшення податкової політики і перерозподіл 

доходів через Eurosocial (програма технічного співробітництва ЄС для розвитку соціальної 
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згуртованості), стимулювання діалогу, обміну передовою практикою, здійснення 

спільного моніторингу і посилення боротьби з наркотиками. 

Другий пріоритет у стратегії ЄС для регіону ЛАКБ передбачав підтримку 

регіональних діалогів та інтеграційних процесів. Третій пріоритет – інвестиції в людей та 

зміцнення взаєморозуміння. У цій сфері співробітництво було спрямоване на поліпшення 

вищої освіти в регіоні і зміцнення його конкурентоспроможності (головним чином через 

навчальні програми). Нарешті, ЄС стверджував про необхідність зміцнення демократії та 

прав людини, в тому числі захисту прав жінок, меншин і корінних народів, заохочуючи 

громадянське суспільство, яке має відігравати більшу роль в політичній сфері країн та 

регіону. Загальний бюджет програми склав 556 мільйонів євро, з яких 35% виділялося на 

проекти щодо соціальної згуртованості, від 25% до 40% на підтримку регіональної 

інтеграції та вирішення регіональних проблем [365, c. 4–21]. 

Загалом, сторони міжрегіонального діалогу ЄС – ЛАКБ позитивно оцінюють 

втілення «Регіональної стратегії ЄС щодо ЛАКБ 2007–2013 рр.» та програм, які ця 

стратегія передбачала. У 2008 у Лімській декларації ЄС – ЛАКБ та в Спільній заяві ЄС – 

Групи Ріо, опублікованій в Празі 2009 року, ці два регіони зобов’язалися активізувати 

співпрацю і дослідження за технологіями поновлюваних джерел енергії. Створений у 2009 

Інвестиційни фонд для Латинської Америки працює над посиленням енергетичної 

безпеки, ефективності та стійкості в Латинській Америці, підтримуючи інвестиції в 

енергетичну інфраструктуру [377, c. 8]. 

У 2007–2008 рр. з’являються стратегічні документи ЄС щодо окремих організацій 

ЛАКБ. Так, у березні 2007 року ЄС випускає документ «Регіональна стратегія: Центральна 

Америка 2007–2013 рр.» [111]. Ця регіональна стратегія є частиною безперервного 

процесу співробітництва Європейської комісії з Центральною Америкою і була 

спрямована в першу чергу на підтримку процесу політичної, економічної та соціальної 

інтеграції в контексті майбутньої підготовки Угоди про асоціацію між ЄС і Центральною 

Америкою. Увага зосереджувалася на трьох компонентах: 1) зміцнення демократії 

(регіональна інтеграція в Центральній Америці мала сприяти політичній стабільності і 

зміцнення регіонального діалогу та співпраці між країнами з метою зміцнення демократії 

і верховенства закону в регіоні); 2) зменшення економічної вразливості і залежності 
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регіону (реалізація порядку денного економічної інтеграції мала сприяти диверсифікації 

внутрішньорегіональної торгівлі, стимулюванню конкурентоспроможності, залученню 

іноземних інвестицій і гарантування плавну інтеграцію Центральної Америки в світовий 

ринок); 3) регіональне управління і питання безпеки (третя група заходів охоплювала 

аспекти зміцнення регіонального управління в контексті пом’якшення наслідків вільного 

руху товарів, капіталу і людей за рахунок збільшення регіональної інтеграції, зокрема, в 

процесі створення Митного союзу і розвитку внутрішнього ринку) [111, с. 20–21]. 

Майже одночасно виходить «Регіональна стратегія: Андська спільнота 2007–

2013 рр.» [90]. Протягом п’яти років ЄС зосереджувало увагу на підвищенні ступеня 

регіональної економічної інтеграції, тобто створення повністю функціонуючого 

Андського спільного ринку та сприяння переговорам ЄС та АСН щодо Угоди про 

асоціацію, у тому числі угоди про зону вільної торгівлі, підвищенні соціальної та 

економічної згуртованості в АСН та наданні допомоги країнам АСН в боротьбі з 

незаконним обігом наркотиків [90, c. 25–29]. 

У серпні 2007 року вийшла у світ «Регіональна стратегія: МЕРКОСУР 2007–2013 

рр.» [376]. Якщо під час дії попередньої стратегії співпраця ЄС – МЕРКОСУР відбувалася 

на основі великої кількості проектів, що відповідало потребам зацікавлених сторін, то 

співпраця 2007–2013 рр. мала в основі стратегічне бачення. Був заверджений План дій 

співробітництва, який передбачав завершення формування Спільного ринку МЕРКОСУР. 

В грудні 2008 року на зустрічі міністрів торгівлі ЄС та МЕРКОСУР затвердили «дорожню 

карту» партнерства на три роки. Документ містив план спільних заходів у сфері 

міжнародної безпеки, соціального співробітництва, науки та технології, культурного 

обміну [376, c. 44–46]. 

Через рік, у 2008 році Комісія ЄС видає документ «Регіональна стратегія та 

регіональна індикативна програма для КАРІФОРУМ на 2008-2013 рр.» [109]. Стратегія 

передбачала розроблення та втілення дорожньої карти з детальним описом спільних 

ініціати для всіх країн КАРІКОМ окрім Куби. Основною метою стратегії є сприяння 

економічному зростанню та підвищенню міжнародної конкурентоспроможності через 

регіональну економічну інтеграцію та співробітництво, що сприяє зменшенню бідності. 

[109, с. 21, 37].  
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У жовтні 2009 року Європейська Комісія видала комюніке до Європейського 

Парламенту та Ради ЄС. Документ під назвою «Європейський Союзу та Латинська 

Америка: глобальні гравці у партнерстві» зазначає про успіх виконання зобов’язань між 

сторонами та поглиблення міжрегіонального співробітництва ЄС – ЛАКБ [126]. Крім того, 

у 2011 році відбулося проміжне оцінювання 18 регіональних програм ЄС для Латинської 

Америки на 2007–2013 (2008–2013 для Куби) роки. Як зазначено у звітах [378–387], 

практика проведення спільних самітів сприяє поглибленню координації позицій щодо 

ключових питань та сприяло секторальним діалогам. Сторони підтвердили, що 

незважаючи на економічний спад після економічної кризи 2008–2009 рр., загальна 

соціально–економічна і політична ситуація в регіоні ЛАКБ поліпшилася протягом 

останніх років. Планується, що питання навколишнього середовища та зміни клімату 

будуть залишатися в порядку денному міжрегіональних зустрічей в майбутньому. 

Сторони домовилися про поглиблення співпраці в рамках Ібероамериканської Спільноти 

Націй та на різних рівнях взаємодії. 

У листопаді 2012 року Рада ЄС схвалила Спільну стратегію партнерства ЄС та 

Карибського басейну, яка була розроблена на основі рішення саміту ЄС – КАРІФОРУМ в 

травні 2010 року. Стратегія спрямована на покращення відносин між ЄС і Карибським 

басейном шляхом зміцнення політичного виміру відносин на додаток до більш 

традиційних торгівельних аспектів та питань розвитку. Стратегія була розроблена, щоб 

дозволити сторонам активізувати свою співпрацю в ряді ключових сфер, що 

представляють взаємний інтерес, а саме: регіональна інтеграція, відновлення Гаїті, зміна 

клімату та подолання стихійних лих, злочинів та проведення спільних дій в рамках 

багатосторонніх форумів [131]. 

З 2013 року ЄС не видавав нові документи щодо стратегії співробітництва з 

країнами та організаціями Латинської Америки та Карибського басейну, втім на основі 

вже існуючих документів здійнюються індикативні та національні програми 

співробітництва. У той же час, продовжував втілювати напрацьовані раніше стратегіі і 

продовжує здійснення програм для ЛАКБ. Так, 2014 році була видана нова програма 

«Багаторічна індикативна регіональна програма для Латинської Америки» на 2014-2020 

роки [393]. Також, для 26-ти країн Латинської Америки видано «багаторічні індикативні 
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програми», інші ж країни покриваються «Регіональною індикативною програмою для 

Карибського басейну» на 2014-2020 роки [107]. Дані документи детальніше 

розглядаються у Розділі 3 роботи. 

Крім того, помітно, що Європейський Союз зосередив свою увагу на наданні 

допомоги країнам, які найбільше цього потребують. У червні 2014 Європейська Комісія 

видала програмний документ під назвою «Гідне життя для кожного: від бачення до 

колективної дії» [118]. Цей документ по суті визначив план дій ЄС після 2015 року для 

викорінення бідності та сприяння сталого розвитку, в тому числі, зазначалося про потребу 

у новому глобальному партнерстві. Крім того, 2015 рік був визначений роком розвитку. 

Вперше Європейський Союз присвятив рік своєї діяльності питанню зовнішньої політики 

та ролі ЄС у світі. 

На думку дисертанта, протягом 1990-х та 2000-х років, Європейський Союз мав 

чітку стратегію щодо регіону Латинської Америки та Карибського басейну в цілому, та 

щодо окремих організацій та держав латиноамериканського континенту. Усі стратегічні 

документи, які з’являлися у цей період слугували основою для формування порядку 

денного зустрічей з державами та організаціями ЛАКБ. Варто відзначити, що пауза у 

видані нових стратегічних документів, які окреслюють позицію ЄС щодо бачення 

співробітництвао з ЛАКБ, не означає відсутність бачення Європейської Комісії такого 

співробітництва. Навпаки, протягом останніх 25-30 років активно вибудовувалося 

співробітництво, випробовувалися нові підходи, розширювалися тематика 

міжрегіональної взаємодії. На думку автора, ЄС має чітку стратегію взаємодії з регіоном 

ЛАКБ і слідує баченню, напрацьованому попередніми роками.  

Характерно, що проведення регулярних зустрічей між ЄС та СЕЛАК на декількох 

рівнях (рівень перших осіб держави, міністрів, робочих груп) може сигналізувати про 

зміщення акцентів стратегічного співробітництва ЄС з ЛАКБ у бік моделі «регіон – 

регіон», а отже застосовуватиметься ряд механізмів міжрегіонального співробітництва на 

основі стратегічних документів, які були видані раніше. 
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2.4 Основні підходи латиноамериканських і карибських держав та 

організацій щодо співпраці з ЄС 

 

Дослідження співробітництва ЄС з організаціями та державами ЛАКБ не можна 

вважати комплексним, якщо не розглянути позицію латиноамериканських суб’єктів щодо 

такої співпраці.  

У середині 1960–х років представники Латинської Америки активно намагалися 

вибудувати контакти з ЄЕС. У 1964 році місія латиноамериканських представників у 

Брюсселі направила меморандум ЄЕС з проханням розробити всеохоплюючу політику 

щодо регіону. Комісія ЄЕС та Європейський парламент підтримали ініціативу і пізніше 

видали звіт, який відомий під назвою «Звіт Мартіно».  

Так, наприкінці 1963 року Едуард Мартіно, член Політичного Комітету від Італії, 

представив доповідь від імені Комітету з зовнішньої торгівлі ЄЕС щодо відносин між ЄЕС 

та Латинською Америкою. Під час поїздки парламентської делегації ЄЕС до декількох 

країн Латинської Америки делегація помітила існування багатьох непорозумінь з боку 

латиноамериканців щодо цілей та діяльності ЄЕС. Тому, Е. Мартіно у доповіді підкреслив 

необхідність відкриття інформаційного офісу, на який би покладалися функції 

повідомлення урядів латиноамериканських країн про події щодо європейської інтеграції. 

Крім того, було підкреслено необхідність розробити програму дій щодо ЛАКБ [391]. 

Латиноамериканські дипломати запропонували створити Спільну комісію з 

метою розвитку взаєморозуміння та сприяння співпраці, але пропозиція не отримала 

значної підтримки в ЄЕС і не була реалізована, незважаючи на інтерес італійського уряду, 

який пропагував «політику тристоронньості», щодо сприяння покращенню відносин з 

Латинською Америкою. Усередині 1960–х років італійський уряд прийняв так звану 

«гіпотезу тристоронньості» у зовнішній політиці, яка мала за мету розвивати відносини 

між США, Італією, яка представляла ЄЕС, та Латинською Америкою, щоб підтримати 

економічний розвиток латиноамериканського регіону. ЄЕС були створенні двосторонні 

робочі групи, які проводили засідання протягом 1965–1966 років та обговорювали теми 

пов’язані з торгівельними відносинами [436, c. 3]. 
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Наступним кроком латиноамериканської сторони на шляху до інтенсифікації 

діалогу з ЄЕС була Буенос-айреська декларація 1970 року [206]. Декларація була прийнята 

Спеціальним координаційним комітетом Латинської Америки (ad hoc група, створена 

1963 року латиноамериканськими країнами для координації участі у першому засіданні 

Конференції ООН з торгівлі та розвитку), в яку входили 22 латиноамериканські країни. 

Так, у документі зазначалося про послаблення традиційних відносин між двома регіонами 

та зазначалося про бажання латиноамериканських держав більш тісно співпрацювати з 

європейськими партнерами шляхом інституціоналізації політичного діалогу та більш 

тісної економічної співпраці. Результатом цих зусиль було видання у червні 1971 року 

спільної декларації Спеціального координаційного комітету Латинської Америки та ЄЕС 

під назвою «Декларація щодо створення механізму діалогу щодо системи співпраці» [453]. 

Наступного року Спеціальний координаційний комітет Латинської Америки 

прийняв нову декларацію, яка перераховувала види діяльності, які на думку країн 

Латинської Америки Комісія ЄЕС мала визначити пріоритетними, а саме: консультації 

щодо впливу розширення ЄЕС на майбутню Генеральну угоду з тарифів і торгівлі (ГАТТ) 

і переговорів по системі загальнених преференцій; просування латиноамериканського 

експорту на ринки ЄЕС; врахування латиноамериканських інтересів в реформуванні 

міжнародної валютної системи, включаючи можливу консолідацію зовнішніх боргів країн 

Латинської Америки; розширення діяльності Європейського інвестиційного банку в 

Латинській Америці і створення інвестиційного фонду; створення програми ЄЕС для 

технічної та наукової допомоги Латинській Америці та координації двосторонніх програм 

технічної та фінансової допомоги країн–членів ЄЕС членам Спеціального 

координаційного комітету Латинської Америки; повага до права латиноамериканців 

розвивати свої власні торгові флоти; надання допомоги в процесі латиноамериканської 

інтеграції; експертиза політики ЄЕС щодо товарів, перш за все цукру. Варто зазначити, що 

у 1972 році країни Латинської Америки закликали Комісію ЄЕС та особисто її Президента 

Сіко Мансголта виконувати зобов’язання, взяті під час Паризького саміту того ж року, та 

вперше висловили Комісії прохання щодо створення загальної політики щодо 

латиноамериканського регіону за прикладом політики ЄС щодо Середземномор’я [98, 

c. 17]. 
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У 1970–і роки Аргентина була найактивнішою латиноамериканською країною в 

пошуку двосторонніх відносин із ЄЕС. Угода Аргентини з ЄЕС, яка пов’язана перш за все 

з експортом яловичини, набула чинності 1 січня 1972 року. Аргентина просила ЄЕС 

допомогти стабілізувати ситуацію на ринку яловичини і телятини. Аргентина також була 

стурбована правилами ЄЕС щодо спільного ринку фруктів та овочів. Як один з головних 

експортерів яблук і груш до ЄЕС Аргентина просила надати гарантії, що її експорт не буде 

страждати [98, c. 18]. 

У 1975 році країни Латинської Америки намагалися поліпшити своє регіональне 

співробітництво і загальне представництво за кордоном, заснувавши Латиноамериканську 

економічну систему (ЛАЕС). У 1978 році ЛАЕС видала документ Звіт Пунта-дель-Есте, а 

в 1979 році Рішення 44, в яких запропонувала якісні зміни у відносинах з ЄЕС в контексті 

руху до нового міжнародного економічного порядку. У 1987 році між ЄЕС та Латинською 

Америкою був створений Діалог Групи Ріо, який був заснований на успіху Діалогу Сан–

Хосе, але з основною різницею, що Діалог Групи Ріо не створювався для вирішення 

конкретної кризової ситуації, а як заснування постійного форуму для міжрегіонального 

політичного діалогу. Діяльність Групи Ріо набула інституційних рис в 1990 році Римською 

декларацією і організація стала головним форумом для зустрічей на рівні міністрів, де 

часто обговорювалися питання безпеки та економічні питання. У 1989 році були 

відновлені зустрічі між Комісією ЄЕС та групою латиноамериканських представників при 

ЄЕС [436, с. 4, 6–7]. 

У 1991 році був ініційований Ібероамериканський саміт, між Португалією, 

Іспанією і більшістю країн Латинської Америки. Хоча це не була ініціатива ЄС, ці саміти 

сприяли консолідації зусиль Іспанії, і, меншою мірою, Португалії, в просуванні більш 

тісних зв’язків з Латинською Америкою всередині ЄС. Детальніше про цей механізм 

описано у Розділі 3, але варто зазначити, що латиноамериканці покладали великі 

сподівання на ібероамериканський формат. 

Існує доволі обмежена кількість документів організацій та країн ЛАКБ, які містять 

інформацію щодо причин, вигод та перспектив міжрегіональної співпраці між двома 

регіонами протягом останніх 30 років.  
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Майбутньому відносин ЄС–АКТ і визначенню ролі групи країн АКТ в системі 

міжнародного співтовариства присвячено Лібревільську декларацію, яка прийнята 

главами держав та урядів країн Африки, Карибського басейну та Тихого океану на саміті 

в листопаді 1997 р. [471, c. 51]. При цьому, варто нагадати, що лише країни Карибського 

басейну входять у зазначену групу, тому залишаються незадокументованими позиції 

інших субрегіональних угрупувань.  

Процеси глобалізації в сучасному світі і наступні одна за іншою економічні кризи 

другої половини XX ст. змусили багато країн серйозно замислитися про власні 

перспективи. Однією з реакцій на глобальні кризи стало зростаюче прагнення багатьох 

країн виробити власну соціально–економічну модель розвитку в умовах, що склалися. Цей 

процес охоплює не тільки окремі країни, а й цілі групи країн, а у випадку з Латинською 

Америкою він набуває регіональний характер. Незважаючи на всі відмінності в рівні 

соціального, економічного і політичного розвитку країн регіону, в 1990–і рр. ця тенденція 

набула в Латинській Америці яскраво вираженого характеру. 

Створюючи свої моделі розвитку, засновані на національній культурі, історії та 

традиціях, з урахуванням стану економіки та її потенційних можливостей, країни 

Латинської Америки уважно вивчають досвід інших країн, тим більше що в сучасному 

світі існує досить велика різноманітність моделей розвитку. Серед них – широко відома 

європейська соціальна модель, яка до недавнього часу привертала до себе значний інтерес 

у світі багато в чому завдяки тому, що була своєрідним кодексом поведінки, заснованим 

на незмінних людських і цивілізаційних цінностях, які поділялися усіма державами–

членами ЄС. 

Власне, саме ця обставина визначила великий інтерес до європейської соціальної 

моделі в країнах Латинської Америки на рубежі століть, тим більше що для спільних 

поглядів і підходів між двома регіонами існує міцна основа. Країни Латинської Америки і 

багато держав–членів ЄС крім культурної та історичної спільності об’єднують також 

релігійні традиції. У своєму посланні учасникам третього саміту глав держав і урядів країн 

ЄС і ЛАКБ, що відбувся в м. Гвадалахара в 2004 р., представники Латиноамериканської 

ради єпископів закликали політичних лідерів визнати важливість спільних цінностей і 
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духовної основи соціальної єдності; вони підкреслили, що обидва регіони поділяють одну 

і ту ж спадщину, а саме християнську віру [367]. 

Як показали підсумки виборів в країнах Латинської Америки, в останнє 

десятиліття ХХ ст. чітко позначилося розчарування більшості латиноамериканських країн 

соціальними наслідками неоліберальної моделі економічного розвитку, якої довгі роки 

дотримувалася більшість країн регіону. Також стало очевидним, що національні політичні 

еліти регіону втратили надію на розвиток ефективної співпраці зі Сполученими Штатами 

Америки для вирішення з їх допомогою економічних і соціальних проблем. В цей же час 

Латинська Америка, активно продовжуючи шукати партнерів в глобальному діалозі 

цивілізаційного розвитку, звертає все більшу увагу на досвід європейських країн у 

вирішенні економічних і соціальних проблем. Висока соціальна захищеність, притаманна 

європейській соціальній моделі, яка багато в чому сформувалася в умовах повоєнного 

змагання країн Західної Європи з країнами «соціалістичного табору», стає предметом 

глибокого вивчення в Латинській Америці на економічному, політичному та суспільному 

рівні.  

На думку російського дослідника А. Канунникова, загальні позитивні показники 

економічного зростання Латинської Америки в 1990–і рр. не варто пов’язувати 

розширенням зв’язків з Європою і прихильністю цінностям європейської соціальної 

моделі, а з використанням елементів неоліберальної моделі. Так, у 1990–і рр. 

середньорічний приріст латиноамериканських економік в цілому становив більше 3% 

ВВП на душу населення, що супроводжувалося модернізацією промисловості, 

зростанням обсягу товарообігу в регіоні та появою латиноамериканських 

транснаціональних корпорацій (наприклад, Транслатінас). Але навіть такі зрушення 

сприймалися політичними елітами по-різному, оскільки поставало питання «соціальної 

ціни» таких змін. Рівень безробіття у ЛАКБ лишався доволі високим [45, с. 8, 18]. 

Саме тому, в кінці 1980–х, на початку 1990–х років латиноамериканські країни та 

організації почали шукати способи налагодити ефективне співробітництво з 

Європейським Союзом. Звісно, на латиноамериканському континенті були країни та 

організації, які були передові у побудові відносин з ЄС, в той час як більшість інших 

держав просто наслідували їх приклад та сподівалися на економічну допомогу від 
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Європейського Союзу для подолання внутрішніх економічних та соціальних проблем. 

Варто зазначити, що серед найбільш активних були такі організації, як МЕРКОСУР, Група 

Ріо, країни Центральної Америки, Мексика та Чилі.  

Так, МЕРКОСУР був першою з організацій Латинської Америки, що виявила 

бажання співпрацювати з Європейським Союзом. У 1990–х роках почалися жваві 

переговори, що передбачали швидке підписання торгівельних договорів та пізніше 

обговорення щодо Угоди про асоціацію. Саме МЕРКОСУР наполягав на підписанні 

Рамкової угоди у 2002 р., що не лише містила економічні домовленості, а й Декларацію 

про політичний діалог, адже МЕРКОСУР лише починав свою інституціоналізацію, в той 

час як Європейський Союз вже досягнув значних успіхів. В рамках підписаного 

документу сторони зобов’язалися здійснювати обмін інформацією щодо інтеграції та 

проводити консультації щодо подібних труднощів. За пропозицією країн МЕРКОСУР 

проводяться наради на різних рівнях (наради міністрів, експертні зустрічі).  

Втім, заяви керівників держав Південноамериканського ринку свідчать, про те, що 

держави – члени цієї організаціх не готові втрачати прибутки в аграрній сфері, оскільки 

для країн МЕРКОСУР сільське господарство є превалюючою сферою для заповнення 

державних бюджетів. Через це відбувається постійне відкладання підписання Угоди про 

асоціацію, оскільки держави ЛАКБ очікують більших поступок з боку своїх європейських 

партнерів.  

Крім того, країни МЕРКОСУР постійно звинувачували ЄС в протекціонізмі 

стосовно своїх продовольчих товарів. Країни МЕРКОСУР закликають своїх європейських 

колег враховувати різний рівень розвитку серед країн–учасниць. Зокрема, вони 

сподіваються на більш гнучкі терміни включення Парагваю в зону вільної торгівлі, на 

збільшення обсягів наданої йому технічної допомоги. Бразилія наполягає на обговоренні 

аграрних питань, а також вимагає не скорочувати виділену їй квоту поставок до країн ЄС 

розчинної кави [1, c. 22; 5, c. 41].  

Окрім сільського господарства, труднощі викликало обговорення питань 

інтелектуальної власності та аудіо–і відеовиробництва. МЕРКОСУР представив свої 

пропозиції, що передбачають скасування мит на 33% промислового імпорту і на 40% 

сільськогосподарського імпорту з країн ЄС [5, c. 41; 6, c. 40]. Латиноамериканська сторона 
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висловлювася за те, щоб переговори про створення зони вільної торгівлі з МЕРКОСУР 

були завершені до 2003 р., а угода набула б чинності в 2004 р. Проте європейці вважали ці 

терміни надоптимістичними і не помилилися, адже на сьогоднішній день переговори ще 

не закінчилися. 

Наступна організація – Група Ріо – найбільше була зацікавлена у співробітництві 

з Європейським Союзом в енергетичній сфері, що на думку латиноамериканських 

представників мало сприяти розвитку альтернативних джерел палива. Таким чином 

пропонувалося допомагати у боротьбі з бідністю шляхом забезпечення найважливіших 

потреб населення. У комплексі даного питання знаходилося бажання представників Групи 

Ріо розвивати співпрацю у сфері освіти та здоров’я населення. Група Ріо часто ініціювала 

проведення міжнародних освітніх форумів, що допомагало удосконалити систему та 

обмінятися досвідом щодо перекваліфікації безробітного населення.  

Наразі, Група Ріо трансформувалася в СЕЛАК. Це угрупування продовжує 

політику Групи Ріо і очікує на тісні контакти з ЄС. Наразі, відбулося лише два спільних 

саміти по моделі «організація – організація», яка одночасно є і моделю «регіон – регіон» 

(у 2013 році та 2015 році), і тому зарано робити висновки про тривалість та успішність 

такої моделі співробітництва. Так, третій саміт, який мав відбутися у 2017 було перенесено 

за ініціативою Секретаріату СЕЛАК. Частина експертів вважає, що основною причиною 

перенесення саміту було різне бачення ситуації у Венесуелі і необхідність визначити 

подальші кроки у зв’язку із політичною (та тривалою економічною) кризою у цій країні. 

Втім, проведення регулярних зустрічей на рівні міністрів та робочих груп може слугувати 

підтвердженням намірів продовжувати співпрацю. Протягом 2018 року було проведено 

декілька зустрічей для планування третього саміту ЄС – ЛАКБ і можна очікувати появи 

нових питань взаємного співробітництва. 

Європейський Союз слугував зразком інтеграції для країн Центральної Америки 

(Гватемала, Гондурас, Коста–Ріка, Нікарагуа, Сальвадор). Так, ще в 1997 році була 

підписана декларація про намір створити Центральноамериканський політичний союз за 

зразком ЄС [34], але наразі діє лише економічний союз в рамках 

Центральноамериканської системи інтеграції, а політичний союз залишається на папері.   
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Представники Центральної Америки протягом майже десятиліття йшли до 

підписання договору про зону вільної торгівлі з ЄЕС. Тривалий час сторони не могли 

прийти до єдиної думки в питанні про зміну преференційного режиму і про участь 

Європейського інвестиційного банку в діяльності центрально–американських 

інтеграційних фінансових структур, що пропонувалося «групою Сан–Хосе» [33]. Нарешті, 

після майже півторарічного періоду та тривалої паузи в переговорах з ЄС, яку країни 

Центральної Америки використали для узгодження позицій всередині блоку, було 

підписано Угоду про асоціацію, до якого так довго прагнули сторони. Згадана угода була 

підписана в 2010 році на Мадридському саміті. 

ЦАСІ значно більше пов’язана програмами з ЄС, ніж інші організації ЛАКБ. 

Спочатку, тривалий період часу країни Центральної Америки отримували допомогу від 

європейських інституцій спрямовану на забезпечення прав людини та демократії. Пізніше 

представники ЦАСІ запропоновали ЄС створити спільний фонд для боротьби із бідністю, 

але європейці не відгукнулися на пропозицію. 

Щодо позиції окремих держав, то аналіз ґрунтується на заявах та деклараціях країн 

ЛАКБ, що зазвичай здійснюються під час проведення переговорів з ЄС та проходження 

самітів між суб’єктами двох регіонів.  

В контексті дослідження міжрегіонального співробітництва цікаво розглянути 

еволюцію позиції Мексики стосовно співробітництва з ЄС. Так, в 1990–х рр. Мексика 

виступала за одноетапну схему лібералізації відносин з ЄС [33]. Мексика сподівалася 

зміцнити свої торговельні відносини з Європою, особливо тоді, коли у відносинах з США 

спостерігався помітний спад, – говорив у кулуарах Давоського економічного форуму 

президент Мексики Вісенте Фокс. Президент Мексики Вісенте Фокс вважав співпрацю з 

ЄС головним напрямком своєї зовнішньої політики. Після підписання договору про 

створення зони вільної торгівлі Мексика отримала збільшення притоку інвестицій, 

розширила свій експорт. Крім того, Мексика зосередила свою увагу на соціальному та 

гуманітарному співробітництві з Європейським Союзом [3; 4].  

15 травня 2002 року під час пленарної сесії Європейського парламенту президент 

Мексики представив доповідь та свій аналіз двосторонніх відносин Мексики з ЄС. 

Незважаючи на те, що 80% мексиканської торгівлі припадало на США, для Мексики 
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залишалися пріоритетними відносини з ЄС. Пан Фокс закликав ЄС зробити усе можливе, 

щоб досягти аналогічного рівня співробітництва [7]. 

Ставлення Куби до співробітництва з Європейським Союзом пройшло від дуже 

прохолодного і навіть ворожого, до бачення плюсів взаємодії. Чи не єдина країна в 

Карибському басейні, Куба тривалий час була позбавлена можливості користуватися 

програмами допомоги через свій політичний режим. Куба, спочатку як спостерігач, а 

пізніше як учасник групи АКТ довготривалий час виступала переконаним противником 

включення в текст нового договору з ЄС концепції справедливого режиму правління, хоча 

вимога боротьби з корупцією, на думку її представників, не може викликати заперечень з 

чиєї б то не було сторони. Країни АКТ також висловлювалися за збереження інструментів 

СТАБЕКС і СІСМІН, а також механізмів і протоколів, стабілізуючих доходи від продажу 

ряду товарів, особливо цукру і рому. Більш того, Куба наполягала на розширенні існуючої 

системи торгівлі без дотримання принципу взаємності [30, c. 24].  

В кінці березня 2001 року міністр закордонних справ Куби дав інтерв’ю Агентству 

Франс Прес, в якому він звинуватив ЄС у відсутності власної, незалежної від США позиції 

по відношенню до Куби. Це було пов’язано з тим, що ЄС підтримав резолюцію щодо прав 

людини на Кубі, запропоновану США для обговорення на сесії Комітету ООН з прав 

людини в квітні в Женеві [5, c. 41]. Втім, саме ЄС сприяв відновленню відносин з Кубою. 

Варто зазначити, що незважаючи на великий інтерес латиноамериканських країн 

до співробітництва з ЄС, є питання, щодо яких держави не готові поступатися. Так, у 

жовтні 2000 року основні латиноамериканські країни–виробники бананів вже в який раз 

виступили із засудженням нової системи квот Євросоюзу. За підсумками наради міністрів 

торгівлі в Панамі вони прийняли офіційну спільну резолюцію. Панама, Коста–Ріка, 

Нікарагуа, Венесуела, Колумбія, Гватемала, Гондурас і Сальвадор вважали, що система 

квот йде врозріз з правилами СОТ і політикою співробітництва, проголошеній ЄС щодо 

Латинської Америки. Між тим, єдиною країною, яка не підписала резолюцію і підтримала 

систему квот, став найбільший експортер бананів у світі – Еквадор. На його думку, 

запропонована ЄС система, що ввелася Союзом з 1 січня 2001 р., сприяла вільній 

конкуренції між постачальниками і посередниками [3]. Таким чином, виникли розбіжності 
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серед експортерів бананів, які можуть надалі перерости в серйозний конфлікт і ускладнити 

позицію Європейського Союзу у цьому регіоні.  

На думку дисертанта, на сьогодні відсутні органи чи організації в 

латиноамериканському регіоні, які б здійснювали аналіз співробітництва з Європейським 

Союзом, визначали вплив такого співробітництва на розвиток держав регіону та 

пропонували б перспективні напрямки міжрегіонального діалогу [23, с. 101].  

У листопаді 2004 р. недержавна організація Чилі «Латінобарометр» вперше 

опублікувала результати опитувань громадської думки жителів Південної Америки та ЄС 

щодо поінформованості один про одного. Країни, які найбільше згадувалися 

респондентами – Іспанія, Франція і Німеччина. А серед європейців – це перш за все 

Мексика та Чилі. Сучасну Європу південноамериканці знають краще, ніж історію цього 

континенту. Її характеризують як центр економічної сили, а її головними цінностями 

вважають демократію, мир і допомогу [9]. Дані цього дослідження є невеликим 

підтвердженням, що цінності Європейського Союзу передаються іншим регіонам і 

міжрегіональне співробітництво цьому сприяє. 

Розглядаючи питання підходів держав та організацій ЛАКБ щодо співробітництва 

з ЄС варто також враховувати інші фактори та зовнішні чинники, як наприклад, 

присутність сильних потужних держав у регіоні (перш за все, США, Китаю, Росії). Так, 

наприклад, Китай активно здійснює реекспорт товарів у латиноамериканський регіон 

через МЕРКОСУР, що прямо впливає на переговори МЕРКОСУР з ЄС. Окрім того, із 

початком кризи у Венесуелі у 2017 році, зовнішні чинники впливають на можливість 

вирішеня цієї кризи. Наприклад, ЄС та США не визнали вибори у Венесуелі у транві 2018 

року і підтримують Х. Гуайдо, а той час як Росія закликала не втручатися у ситуацію і 

підтримує режим Мадуро (Росія має великі активи у Венесуелі і має потужну військову 

присутість у цій країні). Також, Росія підтримує політичні режими у Болівії та Нікарагуа, 

а також є стратегічним партнером Аргентина та Бразилії. Китай у свою чергу активно 

реалізує інвестиційні проекти у регіоні і таким чином здійснює свою експансію, що має  

на меті зменшити гегемонію США у регіоні. Частина латиноамериканських країн, а саме 

Бразилія, Чилі, Куба, Перу та Уругвай отримують значні торговельні контракти та 
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інвестиції від Китаю, тому балансують між співробітництвом з ЄС та іншими економічно 

потужними державами для забезпечення своїх інтересів.  

Таким чином, країни Латинської Америки та Карибського басейну вибудовують 

свої стосунки з Європейським Союзом на основі своїх національних інтересів. Для 

більшості держав ЛАКБ співробітництво з ЄС означає отримання кредитів на вигідних 

умовах та допомоги в рамках існуючих регіональних та індикативних програм. Втім, 

простежується відсутність злагодженої позиції держав в рамках латиноамериканських 

організацій під час проведення переговорів з ЄС, що спричинює затягування підписання 

розширених угод. Так само, в Латинській Америці бракує спільного обговорення позицій 

держав щодо світових проблем, що могло б посилити значення регіону на світовій арені. 

Крім того, Європейському Союзу варто враховувати зовнішні фактори та присутність 

інших держав у регіоні при побудові співробітництва з ЛАКБ, оскільки останнім часом 

все більше простедується той факт, що латиноамериканські країни, маючи 

альтернативних партнерів для співробітництва, стають все більше вимогливішими до 

співробітництва з ЄС. 

 

Висновки до Розділу 2 

Історія відносин Європейського Союзу та Латинської Америки і Карибського 

басейну розпочалася наприкінці 1950-х років. У 1969-му році з’являється перший 

документ ЄЕС «Про відносини з країнами Латинської Америки», у якому визначається 

стратегія відносин з латиноамериканським регіоном. Окрім того, вперше визначаються 2 

компоненти, які у різному вигляді існують дотепер - проведення політики на рівні ЄЕС та 

надання технічної та фінансової допомоги. Після активного підписання угод у 1970-х ЄЕС 

має ключових партнерів у регіоні – Аргентину, Бразилію, Уругвай, Перу та Мексику, з 

якими продовжується співпраця як зі стратегічними партнерами, так і партнерами для 

політичного діалогу. Приєднання до ЄЕС у 1986 році Іспанії та Португалії сприяло 

визначенню ЛАКБ як регіону для подальшого партнерства та інтенсифікації співпраці, що 

було відображено у Договорі про приєднання цих країн до ЄЕС.  

Договірна база стала своєрідною основою для побудови системи механізмів 

міжрегіонального діалогу. Договори про співробітництво, які підписувалися ще 
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Європейським економічним співтовариством з Латинською Америкою в середині ХХст., 

були замінені на нові та розширенні новими питаннями спільного інтересу. У 1990-х роках 

ЄС підписує договори з рядом країн ЛАКБ. Самі договори також еволюціонують, 

починаючи від угод «першого покоління», які лише містили наміри налагоджувати 

співробітництво, до угод «третього покоління», які включали політичний, економічний та 

коопераційний компоненти. На початку ХХІ ст., ЄС підписав ряд угод про асоціацію, які 

можна вважати найвищим типом угод, угодами «четвертого покоління». Так, були 

підписані такі договори з Мексикою, Чилі, а також із країнами Центральноамериканської 

системи інтеграції.  

ЄС заявляє, що Латинська Америка є важливим політичним та економічним 

партнером, водночас, стратегічне партнерство встановлене лише із невеликою частиною 

країн у регіоні, а саме з Мексикою, Чилі та Бразилією. Наразі залишається відкритим 

питання налагодження стратегічного партнерства з низкою інших потужних держав у 

регіоні.  

ЄС тривалий час вибудовув свою стратегію щодо ЛАКБ. Численні документи у 

вигляді повідомлень між Європейським Парламентом, Європейською Радою та 

Європейською Комісією дозволили прослідкувати зміну фокусів та пріорітетів 

міжрегіонального діалогу ЄС – ЛАКБ.  

У документі «Регіональна стратегія ЄС щодо ЛАКБ на 2007 – 2013 рр.», 

Європейська Комісія визначила три пріорітетні напрямки міжрегіонального 

співробітництва – соціальна згуртованість, підтримка інтеграційних процесів та зміцнення 

взаєморозуміння. Цікавим є те, що ЄС зазначала близько половини країн у регіоні 

(Мексику, Коста–Ріку, Сальвадор, Гватемалу, Гондурас, Нікарагуа, Панаму, Колумбію, 

Еквадор, Болівію, Перу, Чилі, Аргентину, Бразилію, Уругвай, Парагвай, Венесуелу) та 

робила окремий акцент на взаємодії з Центральною Америкою. Аналогічна регіональна 

стратегія з’явилася у 2008 році для Карибського басейну, а саме для країн-учасниць 

КАРІФОРУМ. У 2002, а потім у 2006 та 2014 роках видаються стратегічні документи ЄС 

по усім країнам ЛАКБ. Документи були аналогічні за структурою, містили аналіз відносин 

по моделі «організація-держава» та зазначали основні напрямки співробітництва на 

визначений період. Останні документи, прийняті у 2014 році на період 2014–2020 рр., 
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містять національні або багаторічні індикативні програми, тобто програми підтримки ЄС 

розвитку цих країн у різних сферах. 

Подібні стратегічні документи видаються і для латиноамериканських організацій 

– МЕРКОСУР, Андської спільноти націй та Центральноамериканської системи інтеграції. 

Для організації карибських держав таких документів не видавалося, але КАРІКОМ та 

КАРІФОРУМ згадуються у «Регіональній індикативній програмі. Карибський басейн», 

яка розрахована на 2014-2020 рр. 

Після трансформації Групи Ріо у СЕЛАК, ЄС налагодив зв’язки і з цією 

організацією ЛАКБ. Зважаючи на те, що ЄС неодноразово заявляв про бажання 

співпрацювати по моделі «регіон-регіон» та бажання бачити з латиноамериканської 

сторони одну потужну організацію, яка б об’єднувала увесь регіон, покладаються великі 

надії на СЕЛАК та її співробітницто з ЄС. І хоча не існує поки стратегії ЄС щодо СЕЛАК, 

у 2013 році був затверджений План дій співпраці двох організацій, а у 2015 р. він був 

оновлений та доповнений. 

У свою чергу для країн ЛАКБ ЄС є зразком інтеграції. Вони мають зацікавленість 

у створенні зон вільної торгівлі та прагнуть разом боротися з корупцією, наркобізнесом. 

Латиноамериканські представники бачать прагнення ЄС допомогти їм з регіональним 

розвитком та подоланні нагальних проблем, і у свою чергу пропонують формати діалогу 

для визначення майбутніх кроків. 
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РОЗДІЛ 3  

ФОРМИ ТА МЕХАНІЗМИ СПІВРОБІТНИЦТВА ЄС ТА ЛАКБ 

 

ЄС співпрацює з державами та організаціями ЛАКБ для досягнення спільних цілей 

і принципів за допомогою ряду політико-дипломатичних, фінансово-економічних, 

торгівельних, культурно-освітніх та інших засобів. Протягом останніх тридцяти років 

досить активно розвивалися механізми міжрегіонального співробітництва ЄС та регіону 

ЛАКБ. Суб’єкти міжрегіонального співробітництва налагодили постійний діалог шляхом 

проведення двосторонніх та багатосторонніх зустрічей, які супроводжувалися 

поступовими змінами тематики таких зустрічей та розширенням кола учасників.  

Сторони міжрегіонального діалогу постійно розширювали комплекс механізмів 

спільної взаємодії. Так, продовжувалася практика міжпарламентського співробітництва, 

яка з часом була доповнена діяльністю спільних міжпарламентських комітетів та рад, що 

були створенні в наслідок активного діалогу з Мексикою, Чилі та Бразилією.  

В кінці 1990–х років періодичні зустрічі на високому та найвищому рівні було 

розширено шляхом проведення самітів на найвищому рівні. Саміти проводилися у 

форматі «регіон–регіон» (ЄС – ЛАКБ), а пізніше паралельно почали проходити саміти по 

моделі «організація–організація» (наприклад, ЄС – МЕРКОСУР) та «організація – 

держава» (наприклад, ЄС – Мексика).  

Продовжуються зустрічі між окремими державами двох регіонів в рамках 

Ібероамериканського співробітництва. Цікавим для вивчення є досвід проведення 

неформальних зустрічей, участь у яких беруть громадські організації, представники 

бізнесу, асоціацій. Такі форуми, так само як і створення фондів ЄС для ЛАКБ посилюють 

міжрегіональне співробітництво новими багаторівневими зв’язками.  

Власне, даний розділ присвячений саме розгляду існуючих форм та механізмів 

співробітництва ЄС та ЛАКБ, їх ролі для поглиблення міжрегіонального діалогу та 

ефективності як окремо, так і вцілому у системі.  
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 3.1. Саміти як політичний механізм співробітництва ЄС з регіоном 

Латинської Америки та Карибського басейну 

 

Як показує практика співробітництва ЄС з ЛАКБ, наразі основним та політично 

найвагомішим інструментом міжрегіонального діалогу є проведення самітів ЄС – ЛАКБ. 

Європейська Рада, яка зібралася в Амстердамі у червні 1997 року, затвердила питання 

організації саміту глав держав/урядів ЄС, ЛАКБ. Дане питання піднімалося з ініціативи 

Франції та Іспанії. У грудні того ж року відповідний французько–іспанський меморандум 

визначив основні питання для обговорення під час саміту, а саме політичний діалог, 

економічні та торгівельні питання, а також питання, що стосуються освітньої та 

культурної сфер. 

Цікавим є той факт, що питання проведення міжрегіонального саміту на 

найвищому рівні з’явилося саме в той період, коли активно обговорювалася 

міжрегіональна стратегія ЄС щодо регіону напередодні ХХІ ст. Це досить яскраво 

продемонтрувало, що ЄС не лише вирішив переглянути співробітництво з регіоном, але й 

ввести нові інструменти для поглиблення міжрегіонального співробітництва ЄС – ЛАКБ. 

Проведення самітів ЄС – ЛАКБ допомагає зміцнити відносини між двома 

регіонами і дозволяє досягти політичного діалогу на високому рівні, що «сприяє 

зміцненню миру, стабільності та повазі міжнародного права» [93, c. 7]. Крім того, такі 

зустрічі підвищили і продовжують підвищувати ефективість використання 

багатостороннього підходу, вікритості та прозорості на шляху до вирішення ряду 

глобально важливих питань, які стосуються громадян та урядів обох регіонів. 

Варто констатувати, що проведення самітів ЄС – ЛАКБ є важливим для 

міжрегіонального співробітництва не лише через пошук спільних позицій та вироблення 

спільної політики сторін з певних питань. Саміт слугує стимулом для поглибленого 

діалогу та співпраці протягом двох років. Після кожного саміту ЄС – ЛАКБ учасниками 

приймається певний ряд документів, зазвичай це спільна декларація чи план дій. Цікавим 

є той факт, що декларації, що приймаються на самітах, мають офіційну назву, та 

неофіційну коротку за назвою міста, де проходив саміт. 
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Варто зауважити, що учасники самітів ЄС – ЛАКБ (Додаток 5) визначаються 

форматом самих самітів. Так, з боку ЄС модель участь передбачала присутність «трійки» 

- Президента Європейської Ради, Президента Європейської Комісії та Президента країни, 

яка головує у ЄС. Починаючи з саміту 2010 року, ЄС представляв Високий представник 

ЄС з зовнішньої політики та політики безпеки. Зі сторони латиноамериканських держав 

присутні глави держав чи урядів усіх країн регіону. Втім, бували випадки коли цей 

принцип порушувався. Наприклад, у 2004 році кубинський лідер Ф. Кастро не приїхав на 

саміт і пояснив причину своєї відсутності через проамериканські погляди ЄС та політичне 

втручання в справи Куби [8]. У 2008 році, у саміті додатково брали участь представники 

Болгарії та Румунії, які знаходилися в процесі вступу до ЄС, а у 2013 р. був відсутній 

представник Парагваю (якого не запросили до участі у саміті через відсторонення від 

посади тодішнього президента Фернандо Луго за рішенням Конгресу).  

Перший саміт ЄС – ЛАКБ було проведено у 1999 році в Ріо–де–Жанейро. Рішення 

про проведення саміту означало поступовий перехід до нового формату співробітництва 

двох регіонів. Цей історичний саміт був скликаний в результаті появи «політичної волі для 

поглиблення міжрегіональних відносин двох регіонів, що засновані на спільних цінностях, 

успадкованих від спільної історії» [327, c. 2]. Як зазначено у документах, саміт мав на меті 

«сприяти консолідації стратегічного партнерства в політичній, економічній, культурній, 

соціальній та кооперативній сферах обох регіонів, що сприяє розвитку кожної з країн, а 

також досягненню вищого рівня соціально–економічного благополуччя народів, 

скориставшись можливостями, наданими все більш глобалізованому світі, в дусі рівності, 

поваги, союзу і співпраці» [327, c. 8]. 

Під час першого саміту в Ріо–де–Жанейро учасники вперше підняли питання 

розробки стратегічного партнерства двох регіонів. Представники ЛАКБ та ЄС 

домовилися шукати шляхи надання міжрегіональним відносинам нового імпульсу і 

активізувати використання наявних механізмів міжрегіональної взаємодіїї.  

Декларація Ріо–де–Жанейро, що була прийнята як заключний документ першої 

зустрічі на найвищому рівні між регіоном ЛАКБ та країнами ЄС, включала у собі «три 

стратегічні виміри» міжрегіональних відносин: плідний політичний діалог на основі 

міжнародного права і норм (багатосторонність), сильні економічні та фінансові відносини 
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(вільна торгівля та інвестиції, сприяння формуванню соціальної згуртованості) і співпраця 

в освітній, науковій, технологічній, культурній і соціальній сферах (просування належного 

врядування, соціальної згуртованості та розвитку). Так, сторони взяли зобов’язання 

створювати спільні програми і здійснювати кроки на національному рівні для запобігання 

порушень прав людини та боротьби з ксенофобією, проявами расизму та іншими 

пов’язаними з ними формами нетерпимості, а також заохочувати захист прав найбільш 

вразливих груп суспільства, особливо дітей, молоді, осіб з обмеженими можливостями, 

корінних народів і мігрантів. Передбачалося, що всі держави модернізовуватимуть своє 

законодавство у виборчій сфері та сфері юстиції, податкову систему та бюджетну 

політику, як механізми економічного розвитку та розвитку суспільств обох регіонів. 

Особливу увагу було приділено питанням соціального розвитку, світової безпеки, 

збереженю та розумному використанню природніх ресурсів. Окремим блоком було 

окреслені питання економічного співробітництва, у яких акцент робився на підтримку 

менш розвинених країн, розвиток освіти та медицини для подолання маргіналізації, 

соціальної ізоляції та бідності [366, c. 2–6]. 

В зазначеній декларації акцент робився саме на розвитку політичного 

співробітництва, що поступово розвивалося після видання Європейською Комісією в 1995 

році документу про основні напрямки співробітництва з Латинською Америкою на 1996–

2000 рр. Для моніторингу виконання задекларованих завдань було вирішено створити 

Міжрегіональну групу на рівні високопосадовців з обох регіонів. Крім того, діалог між 

урядами мав бути посилений за рахунок розвитку співробітництва на різних рівнях та 

залучення неурядових організацій.  

Вартим уваги є факт, що держави ЄС з однієї сторони та ЛАКБ з іншої сторони ще 

на час започаткування системи самітів визначилися, що загальні саміти ЄС – ЛАКБ будуть 

проходити по черзі: то на одному континенті, то на іншому. Таким чином зберігається 

принцип рівності та паритет зацікавленості у проведенні самітів.  

Відповідно до цього, другий міжрегіональний саміт відбувся у місті Мадрид 

(Іспанія) в 2002 році. Були розглянуті питання посилення регіональної інтеграції, 

демократії та безпеки, забезпечення соціальної рівності та розвитку культурної 

різноманітності. Учасники саміту погодилися, що пріорітетними питаннями 
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співробітництва двох регіонів мали бути сталий розвиток, подолання бідності, культерне 

різноманіття, справедливість та соціальна рівність. Усе перелічене можна було досягти 

шляхом сприяння інтеграційним процесам, збільшення об’єму торгівлі та рівня 

інвестицій. Крім того, представники домовилися боротися з розповсюдженням 

наркотиків, організованої злочинності та корупцією. Сприяння гендерній рівності та 

активній участі жінок у прийнятті рішень визначалося як метод подолання бідності, в той 

час як покращення ефективності державних інституцій, розвиток інфрастуктури та 

створення умов для діяльності малого та середнього бізнесу сприяло б розвитку держав у 

ЛАКБ [252, с. 1–7]. 

Під час саміту піднімалося питання співробітництва ЄС та ЛАКБ в рамках 

багатосторонніх форумів та зустрічей. Учасники саміту домовилися підтримувати 

пропозиції один одного під час Світового саміту зі сталого розвитку, спільно працювати 

над ратифікацією Кіотського протоколу, завершення торгових переговорів в рамках 

Дохійського раунду Світової організації торгівлі та над плануванням діяльності 

Міжнародного кримінального суду [255, c. 1, 3]. 

Заключний документ 2002 року під назвою «Розвиток стратегічного 

співробітництва на ХХІ ст.» включав в себе політичну декларацію про спільні цінності 

двох континентів. В документ були включені політичні домовленості почати двосторонні 

переговори з ЦАСІ та АСН щодо підписання Угоди про асоціацію (аналогічно до 

переговорів ЄС – МЕРКОСУР) [7]. У Політичній декларації містилися положення про 

засудження учасниками саміту терористичних атак та викрадення людей у Колумбії та 

висловлювалося занепокоєння щодо політичної кризи у Гаїті. Водночас, висловлювалася 

підтримка Гватемалі та Белізу, які намагалися мирно вирішити територіальний конфлікт 

шляхом діалогу та під егідою Організації американських держав [252, c. 1–2]. 

Наступним кроком був саміт у Гвадалархарі (Мексика) у 2004 році, на якому були 

присутні 58 глав держав та урядів, в тому числі представники 10–ти нових членів ЄС. У 

повідомленні Європейської Комісії напередодні саміту зазначалося, що ЄС у своїх 

відносинах з ЛАКБ зацікавлений в активізації діалогу з ключових питань і поглибленні 

політичного партнерства, яке сприяє глобальному управлінню і зміцнює принцип 

багатосторонніх відносин [117].  
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Найбільше обговорювалася тематика соціальної згуртованості у зв’язку з 

намаганням слідувати «Цілям тисячоліття» ООН, а саме питання подолання нерівності, 

бідності і відчуження, оскільки ці явища послаблюють демократію і загрожують миру і 

стабільності в усьому світі. Для цього мали здійснюватися реформи у трьох напрямках. 

Перший напрямок – демократичне управління, враховуючи, що більшість жителів 

Латинської Америки не довіряють політичній системі. Тому потрібне було покращення 

виборчих систем, гарантій незалежності судової влади, і поліпшення функціонування 

політичних партій та забезпечення більш представницького їх складу. Другий напрямок 

стосувався соціальної політики, яка повинна була розширити доступ до освіти, охорони 

здоров’я, житла і роботи. Третій напрямок – це державні фінанси і податкова політика, 

перш за все, проведення фіскальної реформи, яка мала сприяти справедливості і 

забезпечити адекватний рівень соціальних витрат. Іншими ключовими питанням саміту 

були регіональна інтеграція в Латинській Америці та співробітництво двох регіонів в 

рамках діяльності різноманітних міжнародних організації. На думку Європейської Комісії 

регіональна інтеграція мала відбуватися в економічній сфері, для того, щоб регіон ЛАКБ 

реалізував свій потенціал і знайшов місце на міжнародних ринках, в політичній сфері, що 

мало допомогти Латинській Америці стати більш впливовим гравцем на світовій арені. 

Загалом, регіональна інтеграція важлива з точки зору стабільності та запобігання 

конфліктам [248]. 

В декларації по закінченню саміту в Гвадалахарі 2004 року було підняте важливе 

питання про реорганізацію та оновлення Організації Об’єднаних Націй. Всі учасники 

висловили бажання бачити Раду Безпеки більш представницькою та більш легітимною. 

Так, деякі латиноамериканські держави, особливо Бразилія, сподівалися бути 

представленими у цьому органі. Крім того, особлива увага приділялася питанням 

забезпечення спільних зусиль щодо підтримки міжнародної безпеки та боротьби з 

тероризмом. Оскільки за декілька місяців до саміту ЄС підписав договори про політичний 

діалог та співробітництво з ЦАСІ та АСН, то було підтведжено намір і надалі 

поглиблювати співробітництво і вести переговори щодо підписання Угод про асоціацію. 

Так само карибські держави наголошували на необхідності переговорів з ЄC для 
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підписання Договору про економічне партнерство в рамках Котонуської угоди для країн 

АКТ [248, c. 2, 8].  

Розширення тематики співробітництва було помітне під час проведення 

четвертого саміту в 2006 році у Відні (Австрія), де центральними темами діалогу стали 

охорона здоров’я, освіта, управління, зайнятість, боротьба з маргіналізацією, бідністю та 

соціальною нерівністю. Було запропоновано створити європейсько – латиноамериканську 

парламентську асамблею та європейсько – латиноамериканський фонд (аналогічні вже 

існували для регіонів Середземного моря та Азії). В 2006 році представники 

латиноамериканських організацій вперше прийняли участь у саміті ЄС – Латинська 

Америка, що означає зростання ролі цих суб’єктів для ЄС (до 2006 року 

латиноамериканську сторону представляли лише президенти країн, оскільки діалог по 

моделі «організація – держава» превалював над співробітництвом по моделі «організація 

– організація»).  

Віденська декларація, яка була прийнята по завершенні саміту, містила 59 пунктів. 

Основні розділи декларації – поглиблення стратегічної співпраці двох регіонів; демократія 

та права людини; посилення миру, стабільності та міжнародного права; боротьба з 

тероризмом, боротьба з наркотиками та організованою злочинністю, захист 

навколишнього середовища; енергетика [249]. 

Саміт у Відні був доволі успішним для розвитку відносин ЄС – ЛАКБ. На 

виконання домовленостей саміту Європейська Комісія опублікувала нові повідомлення 

для Ради ЄС щодо міжрегіонального діалогу з ЛАКБ, замінивши документи десятирічної 

давнини. Європейський Парламент висловив свою позицію у декількох документах щодо 

міжрегіональних відносин. В контексті фінансової допомоги ЄС ЛАКБ до 2013 року, ЄС 

вдалося сформулювати конкретні зобов’язання щодо підтримки політики соціальної 

згуртованості, про яку мова детально йшла ще після саміту ЄС – ЛАКБ в Гвадалахарі.  

П’ятий саміт ЄС – ЛАКБ в Лімі (Перу, 2008 р.) пройшов, так і не досягнувши 

очікуваного результату. Передбачалося, що пройдуть переговори з Центральною 

Америкою та Андською спільнотою націй. Але існуючі розбіжності між Аргентиною та 

Бразилією в середині Андської спільноти націй та небажання ЄС враховувати думку 



130 
латиноамериканців щодо питань торгових преференцій призвели до того, що спільної 

позиції досягнуто не було [250, c. 1]. 

Лімська декларація 2008 року по суті повторювала декларацію попереднього 

саміту, за виключенням того, що вперше на високому рівні було детально розглянуте 

питання енергетики. На додаток, актуальним залишилося питання міграції та міграційної 

політики сторін [250, c. 8–11]. Так, президент ЄС Ж. М. Баррозу напередодні саміту 

підкреслив, що ЄС, ЛАКБ повинні посилити свою співпрацю з загальних проблем, а 

представник Єврокомісії Комісар Б. Ферреро–Вальднер заявила: «Сьогодні боротьба з 

бідністю має новий виклик: пом’якшити негативні наслідки зміни клімату та зберегти і 

розумно використовувати біорізноманіття, природні ресурси та енергію» [267, c. 1]. 

Навесні 2010 року пройшов черговий шостий саміт ЄС – ЛАКБ у Мадриді 

(Іспанія). При підготовці до нього виникли деякі труднощі. Так, фінансова криза 2008–

2009 рр., яка вплинула на більшість країн, відповідно вимагала скорочення видатків. У 

кінці 2009 року в Гондурасі відбувся переворот, після чого латиноамериканські держави 

не визнали нове керівництво і висловили небажання брати участь в саміті в разі 

присутності представників Гондурасу. Варто зазначити, що зустріч ЄС з представником 

Гондурасу таки відбулася, але після основного саміту завдяки вмілій дипломатії Іспанії, 

яка заявила, що здійснює такий крок виключно для того, щоб пришвидшити налагодження 

діалогу. Крім того, знову загострився конфлікт між Аргентиною та Великобританією 

щодо Фолклендських (Мальвінських) островів. Саме напередодні саміту у світовій пресі 

відбулися дискусії щодо пітримки державами обох регіонів тієї чи іншої країни у даному 

конфлікті [70, c. 38]. 

Новим механізмом співробітництва Латинської Америки та Європейського Союзу 

стали створені після Мадридського саміту 2010 року Європейсько – 

Латиноамериканський фонд та Інвестиційний фонд для Латинської Америки (ІФЛА). 

Основна мета зазначеного Фонду ЄС – ЛАКБ - сприяти зміцненню міжрегіонального 

процесу партнерства за участю громадянського суспільства та інших соціальних суб’єктів, 

що заохочуються до подальшого взаємного знання, розуміння і бачення між двома 

регіонами. Крім того, була створена окрема міжрегіональна робоча група для обговорення 

та узгодження пропозицій щодо діяльності Фонду, а Європейська Комісія зробила свій 
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внесок до Фонду в розмірі 3 млн. євро до 2013 року, що дозволило реалізувати ряд 

ініціатив. ІФЛА був створений Європейською комісією для мобілізації додаткового 

фінансування в Латинську Америку на підтримку інвестиційних проектів шляхом 

об’єднання грантів від Європейської Комісії та кредитів від європейських установ з 

фінансування розвитку. Інвестиційний фонд має три взаємопов’язані і взаємодоповнюючі 

стратегічні цілі: поліпшення взаємозв’язку, зокрема шляхом створення кращої 

енергетичної та транспортної інфраструктури, між країнами і всередині країн Латинської 

Америки; підвищення захисту навколишнього середовища і зосередження уваги на 

покращенні контролю щодо наслідків зміни клімату; сприяння забезпеченню 

справедливого та сталого соціально–економічного розвитку шляхом поліпшення 

соціальної інфраструктури та підтримка малих і середніх підприємств [84]. 

Мадридська декларація, прийнята після завершення шостого саміту у 2010 році, 

містила положення про виклики, пов’язані з наслідками економічної кризи та шляхи 

подолання цих викликів. Учасники саміту закріпили у декларації положення про спільні 

зусилля для побудови нової фінансової архітектури світу, включаючи реформування 

міжнародних організацій фінансового спрямування, обіцянки не застосовувати 

протекціонізм у будь–якій формі. У декларації віталося завершення переговорів між ЄС та 

Центральною Америкою щодо Угоди про асоціацію, поновлення політичного діалогу між 

Європейським Союзом та КАРІФОРУМом та прийняття рішення щодо створення 

Співтовариства латиноамериканських та карибських держав [251, c. 1–7]. 

Крім декларації, яка приймалася на завершення кожного саміту, учасники саміту 

ЄС – ЛАКБ у 2010 році прийняли План дій на 2010–2012 рр.. План дій містив завдання для 

співробітництва у 8 напрямах. Наприклад, передбачалося розробити «Зону знань ЄС – 

ЛАКБ» шляхом: а) поліпшення співробітництва в галузі наукових досліджень та 

інновацій; б) зміцнення науково – технічного потенціалу та інфраструктури; в) 

підвищення використання нових технологій і передачі технологій, що лежать в основі 

сталого соціально – економічного розвитку; г) сприяння співробітництву між обома 

регіонами щодо цифрової економіки і скорочення розриву в цифрових технологіях для 

підвищення конкурентоспроможності Для цього було розроблено новий механізм 

«Спільна ініціатива ЄС – ЛАКБ для досліджень та інновацій» [247, с. 1–2]. 
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Сьомий саміт глав держав та урядів ЄС та ЛАКБ відбувся у січні 2013 року у 

Сантьяго–де–Чилі (Чилі). Із появою нового регіонального угрупування в регіоні ЛАКБ у 

кінці 2011 року, а саме СЕЛАК, ЄС почав використовувати саме цю організацію для 

міжрегіонального діалогу з усіма латиноамериканськими та карибськими державами. 

Варто відзначити, що саме саміт 2013 року ознаменував перехід співробітництва від 

моделей «організація – держава» та «організація – організація» до моделі «регіон – регіон», 

адже відтепер з обох сторін учасницями саміту були організації, які представляти весь 

регіон. Саме тому саміт у Сантьяго-де-Чилі мав і другу назву – перший саміт ЄС – СЕЛАК. 

Лідери-учасники саміту підтвердили свою готовність діяти спільно заради 

боротьби з глобальною фінансовою кризою, особливо в країнах, що розвиваються, 

використовуючи механізми інвестицій, торгівлі і виробництва. За умови поглиблення 

співпраці, передбачалося підвищити соціальну згуртованість, добитися зниження рівня 

бідності, а також забезпечити зайнятість і сталий розвиток. Крім того, учасники саміту 

наголосили на необхідності співпраці на міжнародній арені з метою забезпечення поваги 

до прав людини і демократії, боротьби з тероризмом, роботи в напрямку 

нерозповсюдження зброї масового знищення, пом’якшення наслідків зміни клімату та 

боротьби з корупцією та незаконним обігом наркотиків. У Декларації Сантьяго вперше 

наголошується на необхідності співробітництва по моделі Південь–Південь [246].  

Аналогічним чином, як під час попереднього саміту, був підписаний План дій ЄС 

– СЕЛАК на 2013–2015 рр., який в цілому продовжував завдання, покладені на 

латиноамериканську та європейську сторони у 2010 році. Втім, додалися дві нові сфери – 

гендерні питання та інвестиції і розвиток підприємництва для сталого розвитку. Учасники 

саміту поставили за мету працювати над підвищенням рівня участі жінок у політичному 

житті та прийняті рішень, викоріненням насильтва по відношенню до жінок та дівчат. 

Відповідно до Декларації Сантьяго було домовлено про проведення регулярних зустрічей 

міністрів економіки для залучення інвестицій, що мали сприяти збільшенню торговельних 

потоків, створенню робочих місць, передачі технологій, стимулюванню інновацій, 

податкових надходжень, підтримці та розвитку допоміжних виробництв [233, c. 1, 10–13]. 

Другий і поки останній саміт ЄС – СЕЛАК відбувся 10–11 червня 2015 року. 

Дебати під час саміту були зосереджені на двох видах регіональних і глобальних проблем. 
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Саміт закликав до встановлення більш регулярного політичного діалогу на рівні міністрів 

закордонних справ і до зміцнення співробітництва з питань миру та безпеки. Лідери 

домовилися активізувати співпрацю з трьох основних глобальних проблем: зміна клімату; 

програма розвитку після 2015 року; боротьба з наркотиками. Саміт також був гарною 

можливістю поглибити політичний діалог щодо ініціатив, орієнтованих на громадян у 

сфері інновацій для сталого зростання, освіти та безпеки. Учасники домовилися, що діючі 

Угоди ЄС з Мексикою та Чилі будуть модернізовані. ЄС продовжував переговори з 

Кубою щодо Договору про політичний діалог та співробітництво, які розпочалися на 

початку 2014 року і сподівався, що це сприятиме модернізаційним процесам на Кубі. Як і 

раніше, ЄС і МЕРКОСУР залишалися прихильними до завершення переговорів щодо 

збалансованої, всеохоплюючої і амбітної Угоди про асоціацію [236; 235]. 

План дій ЄС – СЕЛАК на 2015–2017 рр. містив у основі попередній план дій, але 

був розширений додаванням розділів про вищу освіту та безпеку громадян. Метою 

співробітництва в галузі вищої освіти і підтримки інклюзивного розвитку вищої освіти 

була рівність доступу до освіти та висока якість освіти шляхом сприяння обміну знаннями 

та передачі технологій через інституційне зміцнення потенціалу, мобільність студентів, 

дослідників, експертів, академічного та адміністративного персоналу. Особлива увага 

приділялася потребам молодого населення та осіб з інвалідністю. Обидва регіони 

домовилися працювати над зміцненням безпеки громадян шляхом пропагування поваги 

до територіальної цілісності, суверенітету та політичної незалежності всіх держав, 

застосування превентивних заходів, просування культури миру та ненасильства, поваги, 

захисту і реалізації всіх прав людини, проведення інституційних реформ [234, с. 24–29]. 

Третій саміт ЄС - СЕЛАК, який мав відбутися 27 і 28 жовтня 2017 року в Сан-

Сальвадорі, був, врешті-решт, скасований на прохання тимчасово головуючого 

Президента СЕЛАК через низку причин, і політичну кризу у Венесуелі зокрема.  

Практика останнього десятиріччя показує, що крім самітів ЄС – ЛАКБ в 

міжрегіональному форматі проходять регулярні саміти з окремими 

латиноамериканськими блоками (саміти ЄС – МЕРКОСУР, ЄС – Андська спільнота 

націй, ЄС – ЦАСІ, ЄС – КАРІКОМ) та окремими країнами (ЄС – Мексика, ЄС – Чилі). 

Зазвичай вони проходять паралельно із загальним самітом ЄС – ЛАКБ. Саміти за 
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форматом ЄС – організація в ЛАКБ здійснювалися за участю Президента Європейської 

Ради, Президента Європейської Комісії, а також представника Секретаріату 

латиноамериканської організації та участі президентів усіх держав-учасниць 

латиноамериканських організації. Після створення СЕЛАК, такі саміти 

перетрансформувалися у проведення регулярних міністерських зустрічей. 

Так, з МЕРКОСУР було проведено 4 саміти у 2002, 2006, 2008 та 2010 роках. У 

спільній декларації 2002 року сторони домовилися співробітничати у наступних сферах: 

заохочення і захист прав людини, демократії та верховенства права; сталий розвиток, мир 

і стабільність, запобігання конфліктам, зміцнення довіри та безпеки; боротьба з 

тероризмом; боротьба з незаконним обігом наркотиків, відмиванням грошей та незаконна 

торгівля зброєю. З метою зміцнення та поглиблення політичного діалогу ЄС–МЕРКОСУР 

глави держав і урядів домовилися проводити щорічні зустрічі на рівні старших посадових 

осіб, щорічні зустрічі на рівні міністрів в Нью–Йорку; зустрічі до міжнародних 

конференцій ООН [256, c. 1–2]. У спільних деклараціях 2006 та 2008 років підкреслювала 

важливість продовження переговорів, щоб забезпечити взаємний доступ до ринків та у 

майбутньому підписати Угоду про асоціацію [257– 258]. Під час саміту ЄС – МЕРКОСУР 

2010 року у Мадриді було обговорено успіхи Регіональної індикативної програми ЄС для 

ЛАКБ та МЕРКОСУР зокрема [259]. 

ЄС та Центральна Америка вперше провели неформальний саміт у 2002 році, 

паралельно з самітом ЄС – ЛАКБ. Після підписання Договору про політичний діалог та 

співробітництва 2003 р., ЄС та ЦАСІ почали проводити регулярні саміти. Так, у 2004 р. 

було створено Спільний Комітет, який мав займатися питанням переговорів щодо 

підписання Угоди про асоціацію, включаючи зону вільної торгівлі. ЄС підтримував 

регіональну економічну інтеграцію. Під час саміту 2006 р. піднімалося питання прав 

людини, верховенства права, відновлюваної енергетики, біопалива. Крім того, учасники 

домовилися що ЄС надасть окреме фінансування для цього підрегіону в рамках 

Регіональної індикативної програми для Латинської Америки на 2007–2013 рр. Під час 

наступного саміту обговорювалося питання зміни клімату, співробітництво у науковій 

сфері та сфері технологій, а на саміті ЄС – ЦАСІ 2010 р. у Мадриді учасники планували 

спільну діяльність після ратифікації Угоди про асоціацію [238–241]. 
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ЄС протягом останніх 15 років провів 3 зустрічі на найвищому рівні з Андською 

спільнотою націй – у 2004, 2008 та 2010 роках. Основні питання, які піднімалися – 

тероризм, незаконний обіг наркотиків, міграційна політика, подолання дискримінації та 

ксенофобії та зміна клімату [219–221]. 

Аналогічно проводилися саміти ЄС – КАРІФОРУМ з 2004 року до 2010 року. На 

відміну від попередньо згаданих організацій, КАРІФОРУМ будував свої відносини з ЄС в 

контексті Котонуської угоди. Найчастіше у Спільних деклараціях згадуються питання 

міграції, боротьби з незаконним обігом наркотиків та зброї, з ВІЛ/СНІД та бідністю. У 

зв’язку з тим, що саме карибські країни часто страждають від природніх лих, ЄС постійно 

надає гуманітарну допомогу постраждалим країнам [229–232]. 

Паралельно з самітами ЄС – ЛАКБ також проводилися саміти по моделі 

«організація–держава» між ЄС та Чилі і ЄС та Мексикою. Під час усіх самітів по моделі 

«організація–держава», були присутні президент та міністр закордонних справ відповідної 

латиноамериканської країни та Президент Європейської Ради і Президент Європейської 

Комісії з боку ЄС. Останні роки Чилі, Мексика та Бразилія проводили зустрічі з ЄС на 

рівні міністрів, а не глав держав. Це можна пояснити тим, що після запуску СЕЛАК (яка 

об’єднала усі країни ЛАКБ), проведення самітів ЄС – СЕЛАК дозволяють главам держав 

та урядів обговорити усі найважливіші питання використовуючи саміт як платформу і 

немає необхідності проводити ще окремі саміти.  

Перший саміт Мексики та ЄС в умовах економічного партнерства, політичної 

координації та співпраці між двома сторонами був проведений в Мадриді 18 травня 2002 

року. Учасники підтвердили, що міжрегіональний діалог на найвищому рівні є ідеальною 

платформою для вирішення основних питань глобального порядку денного. Мексика та 

ЄС домовилися докладати зусиль для зміцнення багатосторонніх інституцій та реалізації 

міжнародної юридичної допомоги для досягнення міжнародної безпеки, процвітання і 

благополуччя, зміцнення співпраці шляхом укладення галузевих угод в галузі науки і 

техніки, навколишнього середовища, освіти та підвищення кваліфікації [105]. 

Саміт ЄС - Мексика у 2004 р. дозволив окреслити основні сфери діалогу – 

подолання бідності, нерівності та соціальної відчуженості, захист фундаментальних прав 

та свобод, забезпечення безпеки та роззброєння як інструментів збереження міжнародного 
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порядку. Подібні тематики розглядалися під час самітів ЄС – Мексика у 2006, 2008 та 2010 

рр.. Крім того, під час саміту у 2008 року було анонсовано відкриття культурного фонду 

Мексика – ЄС, а саміт 2010 р. в Іспанії розглядав питання співробітництва у сфері безпеки, 

макроекономічного діалогу та прав людини [260–263]. 

У 2012 році сторони зустрілися у Лос Кабос (Мексика) на шостий саміт ЄС – 

Мексика та підтвердили своє прагнення розбудовувати стратегічне партнерство. Під час 

сьомого і поки останнього саміту ЄС – Мексика у 2015 р., представники Мексики та ЄС 

домовилися модернізувати Глобальну угоду та посилити діалог щодо таких глобальних та 

регіональних питань спільного інтересу як зміна клімату та навколишнє середовище, 

проведення операцій з безпеки та миру, а також боротьби з транснаціональною 

організованою злочинністю [264–265]. 

Інша країна, з якою ЄС проводив саміти, це – Чилі. Чилі була першою країною в 

Латинській Америці, з якою ЄС провів неформальну зустріч на найвищому рівні у 2002 р. 

Напередодні саміту ЄС та Чилі завершили переговори щодо Угоди про асоціацію, що 

охоплювала політичні, економічні відносини та відносини з питань співробітництва. 

Асоційовані партнери прагнули до розвитку демократичних цінностей, таких, як повага 

до прав людини, свободи особистості і верховенства закону. Сторони домовилися 

координувати позиції і здійснювати спільні ініціативи в рамках міжнародних форумів і 

співпрацювати в сфері зовнішньої політики і політики безпеки, а також у боротьбі з 

тероризмом [246]. 

Під час самітів ЄС – Чилі 2004, 2006 та 2008 років розглядалися питання посилення 

демократичних інституцій та заснування механізмів для досягнення вищого рівня 

соціальної згуртованості та політичної керованості у країнах регіону, питання зміни 

клімату [243–245]. У Спільній декларації за 2010 рік сторони погодилися на важливості 

інституційних засад і соціальних цінностей, зосереджуючи особливу увагу на демократії, 

верховенстві закону, належному управлінні, основних свободах і повній повазі до прав 

людини, як основних елементів відносин. Також, ЄС і Чилі домовилися координувати 

свою роботу на міжнародній арені з питань навколишнього середовища, зміни клімату, 

безпеки громадян, роззброєння, вільної торгівлі, енергетики, наукви і технологій та 

формування людського капіталу [242]. У 2013 році Чилі приймала у себе перший саміт ЄС 
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– СЕЛАК, тому усі зусилля були зосередженні на саміті двох регіонів і окремий саміт ЄС 

– Чилі не проходив.  

ЄС проводить також періодичні саміти з Бразилією, втім вони не відбуваються 

паралельно з самітом ЄС – ЛАКБ, як це має місце з МЕРКОСУР, АСН, ЦАСІ, 

КАРІФОРУМ, Мексикою чи Чилі. Всього таких самітів пройшло сім. Вперше саміт 

Європейський Союз – Бразилія відбувся у 2007 році у Лісабоні і був пов’язаний із 

започаткуванння стратегічного партнерства між двома сторонами. Як зазначено у 

Спільній заяві по завершенню саміту «З історичної нагоди першого саміту ЄС і Бразилія 

вирішили встановити відносини всебічного стратегічного партнерства, заснованого на їх 

тісних історичних, культурних та економічних зв’язках» [222, c. 2].  

Під час кожного саміту ЄС і Бразилія надають великого значення зміцненню 

відносин ЄС – МЕРКОСУР і прагнуть продовжувати переговори щодо Угоди про 

асоціацію. Зустрічі на найвищому рівні у 2008 – 2010 роках торкалися питань подолання 

фінансової кризи, реформування глобальної фінансової архітектури. До того ж, під час 

самітів були затвердженні Спільні плани дій, які розроблялися кожні два роки і містили 

положення про розвиток регіонального співробітництва; сприяння науці, технологіям та 

інноваціям; захисту права інтелектуальної власності. У 2009 році ЄС і Бразилія запустили 

структурований діалог з питань міграції з метою зміцнення і поліпшення міжрегіональних 

відносин з питань міграції, а також створили механізм консультацій з санітарних і 

фітосанітарних питань. Саміт 2013 року розглядав питання про гуманітарне 

співробітництво, а під час саміту у 2014 році був підписаний План дій на 2015 – 2017 роки, 

який містив не лише вищезазначені питання, а й питання подальшого зміцнення контактів 

між бізнес–спільнотами, розвиток конкурентоспроможності, співпраці в сфері 

інформаційних технологій [223–228]. 

Варто зазначити, що проведення самітів не є єдиним механізмом співробітнитцва 

між двома регіонами. Окремим видом міжрегіонального співробітництва ЄС – ЛАКБ є 

проведення зустрічей на найвищому рівні окремих країн двох регіонів. Так, після 

підписання Договору про дружбу, співпрацю та консультації між Бразилією та 

Португалією, започактувалася практика проведення Португало–бразильських самітів.  
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Особливо показовим у цьому контексті виглядає Португало–бразильський саміт, 

який вдесяте зібрав представників двох регіонів у травні 2010 р. у Лісабоні. Слід зазначити, 

що торговельно–економічне співробітництво вийшло на перший план у порівнянні з 

такими традиційними темами двосторонніх контактів, як положення іммігрантів і 

міжнародні проблеми, хоча останні, начебто, видавалися вельми актуальними. Головним 

документом став договір про спільне виробництво біопалива другого покоління. Також, 

обговорювали просування в світі спільної для двох країн португальської мови [64, с. 33]. 

Останній тринадцятий Португало–бразильський саміт у лютому 2018 р. був присвячений 

торгівлі та інвестицій, розвитку науки, технологій та інновацій [489]. 

Цікавим інструментом міжрегіонального співробітництва ЄС – ЛАКБ є 

проведення секторальних самітів, які відображають розвиток традиційний контактів 

європейських країн з колишніми колоніями. Так, у листопаді 2010 р. в Бразилії відбувся 

конгрес португальської мови, аналогічний у 2012 р. пройшов у Португалії [64, с. 37]  

Оскільки саміти на найвищому рівні проходять раз на 2 роки, то в проміжку між 

ними для розвитку міжрегіонального співробітництва за взаємною домовленість було 

вирішено використовувати інші засоби. Власне вже після першого саміту ЄС – ЛАКБ 

1999 р. на найвищому рівні відбулося створення інструментів для подальшого діалогу. 

Так, почали діяти міжрегіональні робочі групи, які приділяли увагу співробітництву по 

моделі «організація-організація», а саме Група Ріо, група з питань Ломейської 

конференції, група Сан–Хосе, група МЕРКОСУР, група АСН. Помітним є те, що групи 

містили назви латиноамериканських інтеграційний угрупувань. 

Крім того відбуваються регулярні зустрічі профільних міністрів. Одні з перших в 

рамках новостворених груп були зустрічі міністрів закордонних справ в 2000 р. в 

Португалії, де міністри працювали щодо посилення політичного діалогу. Окрім питання 

про продовження зусиль, розпочатих на саміті в Ріо–де–Жанейро були обгворені питання 

демократії та прав людини, початок переговорів ЄС–МЕРКОСУР. В 2002 р. при 

підготовці до другого саміту відбулися зустрічі міністрів з питань науки та технології, 

інформаційних технологій, соціальної безпеки. В 2010 р. міністри освіти започатковали 

Спільну ініціативу щодо досліджень та інновацій [7; 2]. 
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Представники ЄС та ЛАКБ, бажаючи якомога більше диверсифікувати зв’язки 

між регіонами та налагодити «горизонтальну» співпрацю, організовують спільні форуми. 

Так, у 2013 р. у Сантьяго-де-Чилі, напередодні саміту ЄС – СЕЛАК, відбувся перший саміт 

ЄС – СЕЛАК з судових питань. Деякі дослідники зазначають, що цей саміт був 

підготовчим для основного саміту ЄС – СЕЛАК, який відбувся через декілька тижнів. 

Основною метою саміту з судових питань було створення міжрегіонального форуму для 

обговорення «Спільних принципів у питаннях міжнародної співпраці у сфері правосуддя», 

розширення діалогу і співпраці між судовими органами двох регіонів. Паралельно, з 

2013 р. відбуваються форуми громадянського суспільства двох регіонів. Так, під час 

форуму представників громадянського суспільства у березні 2015 року учасники 

визначили спільні стратегії організацій громадянського суспільства ЛАКБ і ЄС з метою 

вплинути на громадське обговорення актуальності більш справедливого ставлення й 

більшої солідарності між двома регіонами [237, c. 6; 457, c. 19–23] 

Бізнес-спільноти двох регіонів також активно залучаються і у 2013 р. зібралися на 

першому економічному форумі ЄС – ЛАКБ, основними питаннями якого були 

макроекономічна політика, ринок праці, регіональна інтеграція, нерівність доходів і 

проблеми еномічного росту, з якими стикаються два регіони. Того ж року у травні відбувся 

бізнес–форум ЄС – ЛАКБ під назвою «Нові сили консолідації – успіх в Латинській 

Америці». Світові лідери бізнесу, провідні політичні діячі, провідні науковці та підприємці 

обговорили ключові питання співпраці та тенденції розвитку міжрегіональних відносин 

ЄС – ЛАКБ [25]  

Члени Комісії ЄС регулярно навідуються до своїх латиноамериканських партнерів 

і навпаки. Для ЄС такий тип зустрічей дає змогу дізнатися думку окремих країн ЛАКБ 

щодо актуальних питань співробітництва з метою знаходження розбіжностей у поглядах 

та шляхів їх подолання. Часто, Європа спостерігає за економічними та політичними 

змінами в країнах, збирає інформацію щодо використання коштів, що поступають до 

регіону ЛАКБ в якості допомоги. Для представників ЛАКБ поїздки до Європи дають 

змогу бути почутими та перейняти досвід як регіональної інтеграції, так і 

внутрішньодержавної побудови.  
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Отже, власне саміти ЄС – ЛАКБ можна розглядати як основний механізм 

міжрегіонального співробітництва, який використовує ЄС та ЛАКБ у взаємодії між 

регіонами. Враховуючи надзвичайну різноманітність учасників самітів ЄС – ЛАКБ, та 

самітів з субрегіональними організаціями в Латинській Америці та Карибському басейну, 

такі зустрічі є дипломатичним механізмом для розвитку практичного співробітництва. 

Саміти можуть відігравати важливу роль в якості форуму, де через діалог відбувається 

порівняння різних точок зору європейців та латиноамериканців на стратегічні питання в 

сфері політики, економіки, безпеки та соціального розвитку, що сприяє кращому 

взаєморозумінню. Саміти слугують платформою для діалогу, узгодження позицій, 

планування мійбутніх спільниз дій, за результатами якого видається декларація чи 

ухвалюється план дій. Практичні ж кроки втілюються за допомогою використання таких 

механізмів як зустрічі профільних міністрів чи через діяльність робочих груп. 

 

3.2. Міжпарламентське співробітництво ЄС – ЛАКБ 

 

Міжпарламентський діалог є традиційним механізмом міжрегіонального 

співробітництва. Будучи створеним ще задовго до перетворення ЄЕС в ЄС, цей механізм 

перевірений часом. Міжрегіональний діалог набув форми конференцій між Європейським 

парламентом і Латиноамериканським парламентом, що проводяться раз на два роки. Така 

практика була започаткована у середині 1970–х років, продовжувалася під час політичної 

нестабільності в Латинській Америці у кінця 1970–х і 1980–х рр., розвивається і зараз. У 

Європейському парламенті, крім того, регулярно обговорюються відносини Європи з 

ЛАКБ та приймаються резолюції з політичних, економічних, парламентських питань та 

питань прав людини, що впливають на ЛАКБ [363, c. 9; 80, c. 10–13]. 

У 1963 року Едуард Мартіно, член Політичного Комітету від Італії, у своїй 

доповіді за результатами поїздки парламентської делегації ЄЕС до декількох країн 

Латинської Америки вперше запропонував реалізувати «парламентські контакти» в 

інтересах більш тісного економічного співробітництва. У резолюціях Парламенту ЄЕС 

1971 та 1972 років було підкреслено важливість проведення таких зустрічей. У 1972 році 

парламент Латинської Америки також висловив бажання встановити «постійні контакти» 



141 
між обома установами. Нарешті, у липні 1973 року на зустрічі між членами Європейського 

парламенту та Радою директорів ПАРЛАТІНО було вирішено проводити щорічні зустрічі 

між обома парламентами. Після перевороту Піночета та вбивства Сальвадора Альєнде у 

вересні 1973 р., ЄЕС скликав першу міжпарламентську конференцію в липні 1974 р. в 

Боготі. Під час другої міжпарламентської конференції у Люксембурзі у 1975 р. діалог було 

започатковано і зустрічі почали проводитись кожні два роки.  

На думку Антоніо Санауйя за роки діалогу та міжпарламентського 

співробітництва, порядок денний засідань еволюціонував, щоб відобразити зміни, які 

відбувалися в міжнародній обстановці і в кожній з сфер і, звичайно, в розвитку відносин 

між ЄС та ЛАКБ [80]. Хоча залишаються проблеми, які були присутні протягом цих років, 

такі як захист демократії або питання боргів, наявність деяких інших тем дозволяє 

виділили декілька етапів розвитку міжпарламентського діалогу. 

У 1974–1983 роках одним з головних мотивів міжпарламентського діалогу був 

прояв солідарності з країнами Південного конуса, які потерпали від військових диктатур. 

Саме тому, питання порушень прав людини в регіоні, займало більшу частину порядку 

денного конференцій. В економічній сфері дискусія була дуже чутлива до діалогу Північ–

Південь, в якому і Європа і Латинська Америка відігравали провідну роль. 

Під час VI - X конференцій (1983–1991 рр.) на політичному порядку денному 

переважали проблеми переходу до демократичного устою латиноамериканських 

партнерів та центральноамериканська криза. У економічній сфері головними темами 

дебатів були проблеми боргу, економічна криза та політика стабілізації та налагодження. 

Протягом вісімдесятих років конференції спонукали до інтенсифікації міжрегіональних 

відносин шляхом підтримвання діалогу «Сан-Хосе» між країнами Центральної Америки, 

Європейським співтовариством і членами Контадорської групи. Був започаткований 

міжпарламентський діалог Європейського союзу та Групи Ріо [80]. 

Міжпарламентські відносини були започатковані також між Європейським 

парламентом і Андським парламентом, Європейським Парламентом та парламентським 

комітетом МЕРКОСУР і з 1991 року Європейським Парламентом і 

Центральноамериканським парламентом. Ці діалоги посилили, зокрема, парламентський 

вимір латиноамериканської інтеграції і надали підтримку членів Європейського 
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парламенту латиноамериканським колегам для консолідації зусиль щодо дотримання 

прав людини та верховенства права на субконтиненті. 

Слід відмітити, що учасники XIV Міжпарламентської конференції ЄС – Латинська 

Америка 2000 р. розробили послання державам–учасницям майбутнього саміту ЄС – 

ЛАКБ, що містило заклик налагодити регулярні зустрічі глав держав обох регіонів та 

розпочати розробку нового широкомасштабного («глобального») договору між ЄС та 

Латинською Америкою [198]. 

Для проведення більш ефективного міжпарламентського співробітництва під час 

сесії Міжпарламентської конференції у 2005 році голова Європейського парламенту, 

Латиноамериканського парламенту (ПАРЛАТІНО), Андського парламенту 

(ПАРЛАНДІНО), Центральноамериканського парламенту (ПАРЛАМЕН) та 

Міжпарламентської комісії МЕРКОСУР (ПАРЛАСУР) почали обговорювати питання 

щодо створення найближчим часом спільного парламенту. З 1974 року до створення Євро-

Латиноамериканської парламентської асамблеї (ЄВРОЛАТ) в 2006 р. відбулося 17 

міжпарламентських конференцій, які проходили кожні два роки між Європейським 

парламентом та парламентськими комітетами ПАРЛАТІНО, ПАРЛАНДІНО, 

ПАРЛАСЕН, а потім і ПАРЛАСУР. Створення нового міжпарламентського органу 

позитивно розглядалося сторонами міжрегіонального діалогу. Після Віденського саміту 

ЄС –ЛАКБ були проведенні останні консультації і в листопаді 2006 р. в Брюсселі було 

створено ЄВРОЛАТ. Фактично створився новий вагомий інструмент субрегіонального 

діалогу (до речі, частково він був створений по зразку Спільної асамблеї ЄС – АКТ, що 

забезпечує тісне співробітництво країн Карибського басейну з ЄС) [10].  

З Правил процедури ЄВРОЛАТ (стаття 1) видно, що «Євро–латиноамериканська 

парламентська асамблея є парламентською установою міжрегіонального стратегічного 

партнерства Європейського союзу та Латинської Америки і Карибського басейну. 

Асамблея вносить вклад у зміцнення, розвиток і видимість цього стратегічного 

партнерства, є установою, відповідальною за парламентські консультації, нагляд і 

контроль за партнерством».  Цілями Європейсько–Латиноамериканської парламентської 

асамблеї є сприяння і поглиблення різних практичних аспектів міжрегіональної 

стратегічної Асоціації за трьома напрямками: політичному (включаючи сприяння 
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демократії, інтеграції, миру, належного врядування та прав людини); економічному (у 

тому числі поглиблення торгових і фінансових відносин) і соціальному (питання 

навколишнього середовища, освіти та міграції). В рамках цього міжпарламентсього 

механізму створено три комітети, кожен з яких відповідає за один з вищезазначених 

напрямків [455, c. 11–12].  

Ця нова парламентська структура не має свого бюджету і кошти виділяються 

спільно європейськими та латиноамериканськими країнами для проведення конкретних 

заходів. Крім того, ЄВРОЛАТ не мала наміру замінити існуючі більш традиційні 

міжурядові механізми у міжнародних відносинах. ЄВРОЛАТ є плюралістичною 

парламентською структурою, але з обмеженими формальними і дорадчими функціями і 

доповнила механізм міжрегіонального співробітництва на рівні глав держав та/або урядів 

для прийняття відповідних рішень і проведення класичних переговорів. Президентські 

режими в Латинській Америці покладали великі сподівання на парламентське 

регулювання регіональних і субрегіональних інтеграційних зусиль, в той час як 

європейські партнери розглядали ЄВРОЛАТ як додатковий інструмент Європейської 

Комісії з обмеженою участю парламентів країн ЄС. 

При створенні ЄВРОЛАТ не було взято до уваги існування безлічі різних 

парламентських структур в Латинській Америці, тому кількість представників від 

парламентських органів не залежить від того, чи обирається парламент прямим 

голосуванням, чи ні (Європейський Парламент та Парламентська Асамблея ЦІС – 

ПАРЛАСЕН діють відповідно до принципу прямого голосування, інші парламенти 

латиноамериканських угрупувань – ні). Без сумніву, це створює певні нерівномірності 

розподілення місць в Парламентській асамблеї оскільки представництво з обох сторін не 

однакове.  

Структура ЄВРОЛАТ складається з двох складових елементів: один європейський 

та інший латиноамериканький. Обидва компоненти складаються з однакового числа 

учасників: 150 на пленарних засіданнях, що означає по 75 учасників з кожного боку. Є два 

співголови (по одному від кожної сторони). Це співвідношення відображає баланс і 

симетрію між двома регіонами, які беруть участь у міжрегіональному діалозі.  
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ЄВРОЛАТ має у своїй струтурі декілька постійних комітетів – політичний, 

економічний, соціальний. Комітет з політичних питань, безпеки і прав людини відповідає 

за політичний діалог, зовнішню політику і безпеку, політику в сфері підтримки миру, 

запобігання і врегулювання конфліктів, боротьбу з наркотрафіком і організованою 

злочинністю, зв’язки з євро–латиноамериканськими органами з питань інтеграції (у тому 

числі саміти ЄС – ЛАКБ, міністерські конференції, процес Сан–Хосе, діяльність Ради 

Міністрів і Європейської Комісії), установами і органами Організації Об’єднаних Націй, 

та іншими міжнародними організаціями; розглядає питання демократичних принципів, 

належного врядування та ролі політичних партій, захисту прав людини. Комітет з 

економічних, фінансових і комерційних питань відповідає за моніторинг та заохочення 

економічних, фінансових і торгівельних відносин між партнерами, співробітництво з 

міжнародними організаціями (зокрема, Світовою організацією торгівлі), сприяє розвитку 

регіональної інтеграції і торгівлі. Комітет з соціальних питань, навколишнього 

середовища, освіти і культури відповідає за соціальний розвиток, інфраструктуру і 

надання послуг (у тому числі питання охорони здоров’я), міграцію, розвиток 

співробітництва між країнами, які представлені у ЄВРОЛАТ, співпрацю в галузі культури 

та освіти, співробітництво з питань сталого розвитку, збереження природних ресурсів, 

протидії глобальному потеплінню та проведенню ефективної енергетичної політики [10]. 

Пленарні засідання відіграють важливу роль у формулюванні і представленні 

спільних думок, зауважень та рекомендацій суб’єктів міжрегіонального співробітництва в 

рамка ЄВРОЛАТ. Вони спрямовані на національні уряди і регіональні процеси. Їх мета 

полягає у визначенні загального напрямку, свого роду дорожної карти, рішень, які повинні 

бути прийняті в рамках відносин ЄС – ЛАКБ. 

З практичної точки зору, такий високоефективний механізм міжрегіонального 

співробітництва як саміт ЄС–ЛАКБ залишається основним механізмом переговорів, а 

асамблея лише надає рекомендації, оскільки обмежена консультативними 

повноваженнями. ЄВРОЛАТ виконує функцію зміцнення партнерства між ЄС і ЛАКБ, і 

відображає зрушення міжпарламентського співробітництва від дворічних 

міжпарламентських конференцій до постійного діалогу. 
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Переважна більшість резолюцій ЄВРОЛАТ стосуються питань, які співпадають з 

пріорітетами зовнішніх політик членів Асамблеї, частково відображаючи загальну 

крихкість різних інтеграційних процесів у Латинській Америці. Іноді в резолюціях 

звертаються до досвіду європейських партнерів задля скорочення бідності, передбачають 

обмін енергоресурсів або обмін у галузі освіти. Європейська сторона ділиться 

досягненнями своїх інтеграційних процесів і Латинська Америка готова вчитися з цього 

досвіду. Щодо тематик, то резолюції ЄВРОЛАТ в основному пов’язані з питаннями 

міграції, безпеки, сталого розвитку та регіональної інтеграції. Постійна присутність цих 

тем відображає не лише той факт, що ЄВРОЛАТ була побудована за інституційною 

моделлю ЄП, але часто ЄС визначає порядок денний згідно зі своїми пріоритетами. 

Перше пленарне засідання нового органу, що відбулося в грудні 2007 року, 

прийняло три резолюції: 1) щодо відносин між ЄС та Латинською Америкою у зв’язку з 

підготовкою до п’ятого саміту; 2) виклики та переваги економічної та торгової 

глобалізації; 3) сталий розвиток та рівновага в навколишньому середовищі в контексті 

зміни клімату [13].  

Нові три резолюції були прийняті в 2009 році по закінченню міжпарламентського 

засідання ЄВРОЛАТ в Мадриді – це резолюція про глобальну економічну кризу, 

резолюція про зміну клімату та Хартія «За мир та безпеку». В Хартії була висунута 

пропозиція створити міжрегіональний центр по запобіганню природних катастроф. Варто 

зазначити, що ЄВРОЛАТ збирається декілька разів на рік. Крім того, існують робочі 

групи, наприклад по міграції [13; 455, c. 13]. 

У 2011 році депутати Європарламенту та їх латиноамериканські колеги зустрілися 

в Брюсселі для обговорення питань, серез яких: фінансова криза та глобалізація, 

організована злочинність, попередження стихійних лих і прогрес у переговорах щодо 

Угоди про асоціацію ЄС–МЕРКОСУР. 

Під час засідання у квітні 2013 року представники парламентської асамблеї 

заявляли про обговорення питання щодо подолання нерівності шляхом соціальної 

згуртованостію. Сторони також погодилися вдосконалювати та розвивати судові 

практики та подолання безнаказаності поракання. 
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З 17 по 20 вересня 2018 року 150 членів Євро-Латиноамериканської 

парламентської асамблеї зібралися у Відні на одинадцяте пленарне засідання. Була 

прийнята резолюція щодо порядку денного 2030 року зі сталого розвитку, безпеки повітря, 

боротьби з безкарністю, регулювання глобалізації, допомоги з метою розвитку для країн з 

середнім рівнем доходу та боротьби з нерівністю. Робоча група з питань безпеки, 

організованої та транснаціональної злочинності та тероризму обговорила рекомендації 

щодо боротьби з тероризмом, включаючи запобігання інтернет-радикалізації та боротьбу 

з транснаціональною організованою злочинністю. Інші теми порядку денного Асамблеї 

включали гуманітарну кризу через масову міграцію з Венесуели та ситуацію в Бразилії 

напередодні президентських виборів. На зустрічах з представниками громадянського 

суспільства члени ЄВРОЛАТ обговорили стан прав ЛГБТІ в ЄС та ЛАКБ [354]. 

Отже, міжпарламентське співробітництво є одним з найдавніших інструментів 

міжрегіонального діалогу. Протягом останніх десяти років відбулася інституціоналізація 

міжпарламентського співробітництва зі створенням Європейсько–Латиноамериканської 

парламентської асамблеї. Періодичні зустрічі парламентарів замінені постійно діючими 

комітетами зі співробітництва у політичній, економічній та соціальній сферах. У тих 

питаннях, де є розбіжності між поглядами європейських та латиноамериканських колег, 

ЄВРОЛАТ використовується як платформа для пошуку спільних інтересів та 

знаходження компромісів. Варто зазначити, що цей механізм є доволі ефективний, але 

задля ефективнго міжрегіонального співробітництва має використовуватися лише разом з 

іншими механізмами (наприклад, самітами чи спільними радами). 

 

3.3. Регіональні програми розвитку ЄС для держав ЛАКБ 

 

Допомога для розвитку завжди займала особливе місце у зовнішній політиці країн 

Європи та європейських співтовариств, в тому числі і щодо латиноамериканського та 

карибського регіону.  

Європейський Союз надавав допомогу «третім країнам» з середини 1970–х років. 

Щороку затверджувалися програми фінансової та технічної допомоги країнам, що 

розвиваються. Ці програми відображали такі основні принципи: 
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- допомога спрямована на бідні країни, щоб допомогти поліпшити умови 

життя найбільш нужденних груп їх населення; 

- допомога спрямована на розвиток сільських районів, і особливо на 

поліпшення ситуації з харчуванням; 

- заохочувалася та рекомендувалася участь у регіональних проектах; 

- обмежена частка допомоги виділялася на заходи, спрямовані на подолання 

виняткових проблем, зокрема на проекти відновлення після стихійних лих 

та проекти реконструкції.  

Допомога мала надаватися Комісією ЄЕС безпосередньо країнам або шляхом 

співфінансування проектів країн–членів ЄЕС або через багатосторонні чи регіональні 

інституції [363, c. 7–8; 447, c. 2–3]. 

У першій програмі допомоги для країн Азії, Латинсьої Америки та Африки 1976 р. 

брали участь вісім проектів з шести країн і два проекти міжнародних організацій. Троє з 

проектів спільно фінансувалися міжнародними організаціями та п’ять були 

профінансовані лише ЄЕС. Болівія була єдиною країною з регіону ЛАКБ, яка отримала 

допомогу на проект у сфері харчової промисловості. Наступна програма 1977 р. включала 

двадцять проектів, з дванадцяти країн і шести організацій. Участь Латинської Америки 

розширилася – тепер допомогу отримувала Болівія (на розвиток сільської місцевості) та 

Гондурас (на розвиток рибальства). Окрім того, Андський пакт отримав технічну 

допомогу на розвиток двох програм. Після розробки програми 1977 р. були докладені 

зусилля для співфінансування проектів державами–членами ЄЕС, з тим щоб 

використовувати їх досвід і, таким чином, посилити можливості допомоги ЄЕС. І вже 

наступного року, програма була розрахована на 2 роки і включала 36 окремих проектів за 

участю 13 країн і 11 організацій. Гаїті стала третьою країною регіону, яка почала 

отримувати допомогу, і одразу на два проекти. Андський пакт також продовжив 

отримувати допомогу і збільшив кількість проектів [447, с. 3–4, 20–26]. З кожною 

програмою відбувалося збільшення кількості країн–реціпієнтів допомоги та розширення 

сфер допомоги. У 1981 р. Комісія ЄЕС запропонувала включити Колумбію до списку 

отримувачів допомоги та Коста–Ріку, зважаючи на серйозну економічну кризу у країні. 

Серед організацій Андський Пакт був визначений основним партнером для співпраці. 
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Особлива увагу зосереджувалася на підтримці організацій у їх діях, спрямованих на 

регіональну інтеграцію [338, c. 4]. 

Формально допомога розвитку стала частиною спільної політики в 1993 році зі 

вступом у дію Маастрихтського договору, в якому країни–члени брали на себе 

зобов’язання координувати свою зовнішню політику з Європейською комісією. Чотири 

основні цілі політики ЄС щодо співпраці це: – стимулювання сталого політичного, 

економічного і культурного розвитку; – посилення інтеграції країн, що розвиваються в 

світову економіку; – зниження бідності в країнах, що розвиваються; – розвиток 

громадських ініціатив, поваги прав людини та основних свобод [1].  

Для досягнення поставлених цілей ЄС використовував так звані Регламенти про 

фінансову та технічну допомогу країнам, що розвиваються. Перший такий регламент 

(№ 443/92) був прийнятий Радою ЄЕС ще до вступу у дію Договору про ЄС [433]. Цей 

документ став базою для фінансування різних проектів Європейського співтовариства в 

країнах Латинської Америки та Азії. Головною метою Регламенту було оголошено 

розвиток людського потенціалу в найбідніших країнах. Стаття 5 Регламенту говорить, що 

«фінансова і технічна допомога повинні приділяти першочергову увагу розвитку 

сільського сектора та підвищення рівня продовольчої безпеки», так як сільське 

господарство не тільки забезпечує продовольством населення, але і дає робочі місця 

великій кількості робочих рук. Охорона навколишнього середовища та боротьба з обігом 

наркотиків також займають особливе місце у співпраці ЄЕС з регіонами–партнерами.  

Стаття 5 створює основи міжрегіонального співробітництва та визначає 

пріоритетні напрямки: – cпівпраця в галузі навколишнього середовища; – розвиток 

внутрішньорегіональної торгівлі; – зміцнення регіональних державних установ; – 

підтримка регіональної інтеграції та вироблення політики та діяльності між країнами, що 

розвиваються; – регіональні зв’язки в галузі стандартизації, комунікацій і послуг, 

включаючи телекомунікації; – дослідження всіх видів; – підготовка кадрів; – розвиток 

сільських районів і забезпечення продовольчої безпеки; – співпраця в енергетичному 

секторі [433, с. 3].  

Основні сфери економічного співробітництва були визначені в Статті 8 

Регламенту: 1) підвищення науково–технічного потенціалу і, в цілому, поліпшення 
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економічної, соціальної та культурної ситуації, що здійснюватиметься шляхом передачі 

знань, підготовки кадрів та підвищення їх кваліфікації; 2) вдосконалення інституційної 

підтримки має супроводжуватися інтенсифікацією діалогу з країнами–партнерами, щоб 

економічний, законодавчий, нормативний і соціальний клімат став більш сприятливим 

для розвитку; 3) надання допомоги підприємствам, яка буде надана головним чином через 

торговельні і інвестиційні заходи, навчання і технічну допомогу по встановленню 

контактів між підприємствами та механізми для полегшення співпраці. Крім сфер 

співробітництва визначається і принциповий метод фінансування: «Фінансова та технічна 

допомога, а також витрати з економічного співробітництва в цілому, здійснюється у формі 

грантів, що фінансуються із загального бюджету Європейського Співтовариства» (Стаття 

9) [433, с. 4]. Крім того, в документі були визначені пріоритетні сфери, в яких будуть 

надані дані фінансові ресурси. Перший етап дії даного регламенту завершився в 1995 р., 

коли Єврокомісією були розроблені нові ключові напрямки стратегічного партнерства ЄС 

з країнами ЛАКБ. 

Окрім того, автором вже згадувалася стаття 177 Договору про ЄС, яка визначає 

політику співпраці ЄС з іншими країнами та регіонами, і так само застосовується щодо 

Латинської Америки, адже визначає політику ЄС у сфері співробітництва задля розвитку. 

Комюніке Європейської Комісії № 992/105 щодо нового партнерства ЄС та Латинської 

Америки також визначає підхід до продовження співпраці для подолання нових викликів 

у XXI ст. (пріоритетними напрямами визначено посилення демократії, подолання 

соціального дисбалансу та процес регіональної інтеграції) [150, с. 4]. 

Для країн Карибського басейну, визначальним документом щодо співпраці є статті 

1 та 2 Угоди про партнерство між ЄС та країнами АКТ, що була підписана у місті Котону 

(Бенін) у 2000 році. Так, загальною метою Котонуської угоди є сприяння розвитку 

спільного стратегічного підходу до зменшення бідності, що відповідає цілям сталого 

розвитку та поступової інтеграції країн АКТ у світову економіку [346, с. 42].  

Останнє десятиріччя ХХ ст. та перше десятиріччя ХХІ ст. характеризувалися 

стрімким розвитком механізмів підтримки ЄС країн ЛАКБ. Після першого саміту ЄС – 

ЛАКБ у 1999 році на виконання політики у сфері розвитку ЄС було започатковано 
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регіональні (РІП) та національні індикативні програми (НІП) ЄС як окремого механізму 

реалізації міжрегіональної стратегії ЄС щодо ЛАКБ. 

Перші програми допомоги ЄС для ЛАКБ були підписані у 2001 р. Так, допомогу 

на період 2001–2006 рр. отримали Бразилія [165], Венесуела [192], Парагвай [150], а 

Антигуа і Барбуда [132], Гренада [144], Сент-Кіттс і Невіс [151], Сент-Люсія [153], 

Суринам [157] та Ямайка [148] отримали підтримку на 2001–2007 рр.. Вже за рік, у 2002 р. 

такі документи були видані для більшості країн регіону ЛАКБ. У деяких випадках 

документи називалися як «документ про стратегію допомоги країні», але усі зазначені 

документи містили інформацію про сфери та обсяг допомоги кожній країні.  

За своєю структурою документи про стратегію допомоги країні та НІП є 

однотипними і включають декілька обов’язкових елементів. Так, на початку документів 

зазначаються цілі допомоги ЄС та документи, відповідно до яких така допомога 

здіснюється. Обов’язково міститься огляд попередньої співпраці між ЄС та конкретною 

країною, участь країни у інтеграційних об’єднаннях регіону, аналіз ситуації в країні (у 

політичній, економічній та соціальній сфері) та запропоновані напрямки співпраці в 

рамках передбаченого бюджету.  

Варто зазначити, що паралельно ЄС співпрацював як з окремими країнами, так і 

регіональними об’єднаннями. Про це свідчить Регіональна програма розвитку для 

Латинської Америки, яку вперше ЄС видає у квітні 2002 року. У пошуку механізмів 

допомоги латиноамериканським регіональним об’єднанням ЄС через декілька місяців 

видає Регіональні програми розвитку для МЕРКОСУР, ЦАСІ та АСН. Ці документи теж 

були розраховані на декілька років та містили інформацію про діяльність організацій та 

потенційні сфери розвитку.  

Після проведення самітів між ЄС та ЛАКБ в 2004 та 2006 рр., з’являється 

Регіональна програма розвитку для Латинської Америки як складова частина Інструменту 

співпраці з розвитку. Ця програма була спрямована на посилення стратегічного 

партнерства між ЄС та ЛАКБ. Партнерство в рамках цієї програми здійснювалося на 

наступних трьох рівнях: регіональному, субрегіональному та двосторонньому. Відповідно 

з’являються нові документи для різнорівневої співпраці, спочатку на регіональному рівні 

(Регіональна програма розвитку для Латинської Америки на 2007–2013 рр. [365]), потім 
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субрегіональному (для МЕРКОСУР [111] та АСН [90]), а вже потім на двосторонньому 

рівні. Усі двосторонні документи діяли до 2013 р., але частина з них була підписана 

2007 р., а частина тих документів, які містили національну індикативну програму до 

2007 р., були прийняті у 2008 р.  

На період 2007–2013 рр. на основі потреб регіону ЛАКБ та результатів попередніх 

програм були визначені три ключові напрямки міжрегіональної співпраці. Ці три 

напрямки спрямовані на вирішення наступних потреб, які гостро стоять перед країнами 

регіону: «соціальна згуртованість для конслідації суспільство шляхом зменшення 

бідності, подолання нерівності та соціальної ізоляції, а також співробітництво у боротьбі з 

наркотичними речовинами (в рамках проектів URB–AL, EUROsociAL); регіональна 

інтеграція та економічна співпраця (в рамках проектів AL–INVEST, @LIS); кадрові 

ресурси та побудова взаємопорозуміння між ЛАКБ та ЄС (в рамках проектів ALFA, 

ERASMUS MUNDUS)» [111, c. 51]. 

Для співробітництва з регіоном ЛАКБ задля розвитку та допомоги країнам регіону 

можна визначити 3 ключові механізми, а саме: Інструмент співпраці з розвитку, 

Європейський фонд розвитку та Європейський інвестиційний банк [365], що були 

створенні у різний час для допомоги «третім» країнам з усього світу, включаючи ЛАКБ.  

Проаналізувавши документи, які Європейська Комісія видавала для ЛАКБ з 

2007 р., автор звернув увагу, що саме з цього року усі документи, які окреслювали 

стратегію допомоги ЄС, містили інформацію щодо механізму фінансування запланованих 

програм. Також, варто відзначити, що механізми фінансування програм з розвитку чітко 

розподілені і якщо фінансування через Європейський інвестиційний банк (в основному у 

вигляді позики) пропонується як доповнення до іншого з трьох механізмів, то 

фінансування від Інструменту співпраці з розвитку чи Європейського фонду розвитку 

залежить від країни, якій пропонується допомога. Тому автор пропонує розглянути кожен 

з механізмів окремо. 

Інструмент співпраці з розвитку був запроваджений у 2006 р. постановою 

Європейського Парламенту та Ради ЄС на основі статті 179 Договору про ЄС. Інструмент 

співпраці з розвитку діяв через низку програм розподілених за географічними (Азія, 

Близький Схід, Латинська Америка, Південна Африка  та Центральна Азія) та 
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тематичними («Інвестування в людей», «Навколишнє середовище і стале управління 

природними ресурсами, у тому числі енергією», «Недержавні суб’єкти та місцеві органи 

влади у процесі розвитку», «Продовольча безпека» та «Міграція та притулок») ознаками. 

Під кожну програму виділялося своє фінансування із чітким розподілом фінансування для 

кожного регіону. На Латинську Америку були виділені кошти загальною сумою 2 млрд. 

690 млн. євро на 2007–2013 рр. Також, дла ЛАКБ було доступне додаткове фінансування 

на розвиток прав людини та демократії, наприклад через такі інструменти як Європейська 

ініціатива з демократії та прав людини [475, c. 8]. 

Так, в 2006 р. Європейський Союз підготував 17 таких документів (Стратегічний 

документ для Аргентини [162], Болівії [164], Бразилії [166], Чилі [168], Колумбії [170], 

Коста Ріки [172], Гондурасу [180], Гватемали [178], Сальвадору [176], Еквадору [174], 

Мексики [182], Нікарагуа [184], Парагваю [187], Панами [186], Перу [189], Уругваю [191] 

та Венесуели [193]), які визначали сфері співпраці та напрямки допомоги державам на 

2007–2013 роки.  

Дисертант прийшов до висновку, що «допомога Європейського Союзу країнам 

Латинської Америки в більшості випадків залежала від економічного розвитку країн. Так, 

наприклад, найрозвиненіші країни регіону Бразилія, Аргентина та Уругвай отримують 

відповідно допомогу у 61, 65 та 31 млн євро, у той час як найбідніша країна Болівія 

отримує суму до 4 разів більше (234 млн євро)» [27, c. 394]. 

Основні напрямки співробітництва було визначено: а) соціальна згуртованість з 

особливим акцентом на гендерну рівність, права людини, демократизацію; б) регіональна 

економічна інтеграція, а саме подолання бідності, розвиток віддалених районів, боротьба 

з нерівністю; в) сталий розвиток та попередження конфліктів; г) освіта; ґ) охорона 

здоров’я; д) навколишнє середовище; е) боротьба з виробництвом та розповсюдженням 

наркотичних речовин. Частими сферами співпраці у минулому були розбудова 

інституційної спроможності та верховенства права, регіональна інтеграція [27, c. 394;].  

У 2007 році видається «Регіональна стратегія та регіональна індикативна програма 

для КАРІФОРУМ на 2008–2013 рр.» в рамках якої на Карибський басейн були виділені 

кошти загальною сумою майже 100 млн. євро на п’ять років з метою сприяння 

регіональній економічній інтеграції та розвиток окремих сфер, визначених угодами про 
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економічне партнерство [109, с. 40]. Також була видана серія аналогічних документів для 

країн Карибського басейну на 2008–2013 рр., а саме для Антигуа і Барбуди [134], 

Багамських Островів [135], Барбадосу [137], Белізу [139], Домініки [142], Гренади [145], 

Гайани [147], Ямайки [149], Сент–Люсії [154], Сент–Вінсент і Гренадін [156], Сент–Кітс і 

Невіс [152], Сурінам [158], Тринідад і Тобаго [159] та Домініканської Республіки [108]. 

Після відновлення відносин із Кубою, у 2011 р. ЄС також видав «Стратегічний документ 

та національну індикативну програму для Куби на 2011–2013 рр.», завдяки чому долучив 

і цю країну до програм підтримки ЄС іншим країнам [140]. 

Європейська Комісія постійно оцінювала ефективність програм регіонального 

співробітництва, зокрема стратегії регіонального співробітництва за допомогою 

різноманітних механізмів контролю та оцінки. Так, у 2011 р. було проведено оцінку 

ефективності виконання програм та здійснено уточнення щодо їх наповнення. Оцінки 

попередньої програми на 2007–2013 рр. для ЛАКБ показали, що програми є важливими, 

особливо в плані поліпшення потенціалу місцевих партнерів, доступу до послуг, на основі 

фактичних даних змін у політиці та законодавстві. Протягом своєї діяльності, програми 

також отримали довіру політичних та громадських лідерів, відбулося розширення 

масштабів дій, досягнуто покращення ситуації в ЛАКБ шляхом безперервності 

співробітництва. Регіональні програми були спрямовані на передачу знань та обмін 

досвідом між колегами (не лише між ЄС і країнами Латинської Америки, а й серед країн 

Латинської Америки). Такий підхід актуальний для вирішення різних потреб розвитку всіх 

країн регіону, зокрема зниження рівня бідності. Це дозволяє побудувати простір для 

співпраці по лінії Південь-Південь, а також зміцнети потенціал регіону у вирішенні 

регіональних проблем. 

У грудні 2014 р. Європейська Комісія видала нові документи з РІП та НІП для 

країн Латинської Америки, тим самим продовживши практику співробітництва та 

допомоги латиноамериканським парнерам, яка існувала протягом останніх 20 років. Нові 

багаторічні індикативні програми розраховані на 2014–2020 рр. (у деяких випадках на 

2014–2017 рр) і стали важливим кроком у програмуванні допомоги ЄС в рамках 

Інструменту співпраці для розвитку (частина бюджету ЄС).  
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Багаторічна індикативна програма включає в себе два основні компоненти. 

Перший компонент стосується діяльності на рівні регіону. Орієнтовний бюджет програми 

– 805 млн євро (що на 45% більше порівняно з програмою на 2007–2013 рр.) присвячений 

регіональним ініціативам, відкритих для всіх країн-партнерів в Латинській Америці. Цей 

компонент програми зосереджує увагу на ряді пріоритетних сфер, що вимагають спільних 

зусиль співпраці між обома регіонами: розвиток безпеки; ефективне управління, 

підзвітність і соціальна справедливість; стійке зростання та розвиток людського 

потенціалу; екологічна стійкість і зміна клімату; вища освіта [393, с. 2–3]. Другий 

компонент, з орієнтовним бюджетом в 120 млн євро, спрямований на підтримку 

Центральної Америки для вирішення ключових проблем розвитку на субрегіональному 

рівні. Він має охоплювати наступні сфери: регіональна економічна інтеграція, безпека і 

верховенство закону, зміна клімату і боротьба із стихійними лихами [393, с. 13–17]. 

Паралельно були видані індикативні програми для країн ЛАКБ: Болівії (скорочена 

програма на 2014–2016 рр.) [395], Колумбії (скорочена програма на 2014–2017 рр.) [396], 

Куби [397], Белізу [394], Еквадору (скорочена програма на 2014–2017 рр.) [398], Гватемали 

[399], Гондурасу [400], Нікарагуа [9133], Парагваю [401] і Перу [402]. Сфери співпраці 

були визначені в ході тривалого процесу консультацій з різними зацікавленими 

сторонами, в тому числі країнами-партнерами та громадянськими суспільствами.  

Європейський фонд розвитку (ЄФР) є інструментом надання допомоги в 

економічній сфері і може використовуватися країнами Карибського басейну. Програма на 

2008–2013 роки стала результатом важливої політичної волі з боку ЄС щодо Карибського 

басейну. Загальна бюджетна підтримка вважалася найбільш ефективним методом надання 

допомоги і мала на меті допомогти країнам, які фінансово не спроможні забезпечити 

проведення необхідних реформ. Кінець 2006 року ознаменувався підписанням вже 10–ї 

такої програми розвитку, що підтвердило раніше проголошенні на спільних зустрічах 

наміри ЄС щодо розвитку співробітництва з карибськими країнами. 

Сума, яка виділялася для допомоги карибським країнам протягом 2008–2013 років, 

передбачалася у розмірі 165 млн євро [107, c. 40]. Зробивши аналіз суми коштів, яка 

виділялася ЄС протягом останніх років, автор прийшов до висновку, що Європейський 

Союз збільшив свою допомогу карибським країнам в 1,2 – 1,7 рази в залежності від країни. 
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Основними цілями допомоги були підтримка ключових реформ, зменшення або 

подолання бідності, забезпечення сталого розвитку, подолання соцільної нерівності, 

збереження природного середовища та ефективне використання ресурсів, охорона 

здоров’я.  

У 2014 році Європейська Комісія видала нові НІП для країн Карибського басейну 

терміном до 2020 року. Програмою покриваються наступні країни: Антигуа і Барбуди 

[403], Барбадосу [404], Домініки [405], Гренади [407], Гайани [408], Ямайки [409], Сент–

Люсії [411], Сент–Вінсент і Гренадін [412], Сент–Кітс і Невіс [410], Сурінам [413], 

Тринідад і Тобаго [414] та Домініканської Республіки [406]. Окрім того, ЄС також поновив 

Регіональну індикативну програму для Карибського басейну. Варто зазначити, що 

Регіональна індикативна програма містить як підтримку КАРІКОМ та КАРІФОРУМ, так 

і програми розвитку в різних сферах [107]. 

В усіх вищезазначених документах, питання, які розглядаються, дуже різні і 

покривають усі сфери міжрегіонального співробітництва. Програми, запропоновані у 

документах щодо окремих країн, спрямовані як на приватний, так і в державний сектор. 

Враховуючи, що держави Карибського басейну є острівними державами питання 

інфраструктури (особливо що стосується доріг, авіа та портів) є ключовим, на якому і 

зосереджує свою увагу Європейський Союз. Допомога у цій сфері має сприяти 

налагодженню управління, побудови економічної єдності та покращення взаємодії 

окремих районів. Окрім цього, якість інфраструктури безпосередньо впливає на розвиток 

туризму в окремих країнах (до прикладу, у Сент–Люсії) [153] та економічний розвиток 

регіону в цілому (особливо для сільського господарства та виробництва продовольства). 

Європейський Союз сподівається, що його підтримка задля підвищення рівня життя та 

подолання соціально–економічної нерівності окремих районів Карибського басейну, 

позитивно вплине на розвиток регіональних інтеграційних об’єднань та швидшить 

інтеграцію карибських країн до світового економічного простору. 

Для покращення управління ЄС надавав підтримку на реформування судової 

(Тринідад і Тобаго) [159], податкової (Сент–Люсія [154], Домініканська Республіка) [143] 

та пенітенціарної (Домініканська Республіка [143]) систем, створення умов для 

запобігання конфліктам, які все ще притаманні регіону. Примітним є надання допомоги у 
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вирішенні таких питань як розвиток демократії, права людини, подолання корупції, які 

відображені у програмі для Домініканської Республіки. 

Важливим питанням міжрегіонального співробітництва є захист навколишнього 

середовища. На порядку денному стоять такі завдання як відновлення аквакультури, 

покращення санітарних умов, вдосконалення управління природними ресурсами. На 

додаток, від навколишнього середовища залежить економічний розвиток регіону, адже 

поширеними є морські види промислу. 

Для деяких країн в рамках останніх програм розвитку передбачалася загальна 

(Багамські острови [135], Домініканська Республіка [143], Домініка [142]) або секторальна 

(Гаяна [408], Тринідад і Тобаго [414], Сент–Вінсент і Гренадини [412]) бюджетна 

підтримка, що надаватиметься з метою залучення інвестицій, соціальної згуртованості та  

підтримки малих та середніх підприємств. 

Іншим потужним механізмом підтримки латиноамериканських та карибських 

країн з боку Європейського Союзу є Європейський інвестиційний банк (ЄІБ). ЄІБ було 

створено у 1958 році Римським договором, в якості інструменту надання довгострокових 

банківських кредитів ЄЕС Стаття 18 Статуту ЄІБ передбачає фінансування операцій ЄІБ 

за межами Європейського співтовариства. Варто відзначити, що на відміну від 

Інструменту співпраці для розвитку та ЄФР, ЄІБ не надає допомогу, а позичає гроші 

державному та приватному секторам для проектів, які становлять інтерес для 

європейських держав, в тому числі екологічних проектів, проектів для підтримки малого 

бізнесу, проведення досліджень, розробок та інновацій, проектів у сфері транспорту та 

енергетики [326, c. 15]. 

ЄІБ розпочав своє співробітництво з латиноамериканським регіоном з країн 

Карибського басейну. У 1963 р. після підписання Яундеської Конвенціїї ЄІБ почав 

надавати так звані «м’які» позики третім країнам (а саме, країнам Африки), тобто позики 

з низькою ставкою за використання кредиту, щоб країни з низьким економічним 

розвитком могли їх повернути. З підписанням Ломейських конвенцій (1971, 1981 роки) 

список країн, яким надавалися позики, поступово розширювався і країни Карибського 

басейну також почали отримувати позики (а саме з 1982 року). Кредити на м’яких умовах 
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доповнювалися прямими субсидіями і зазвичай були спрямовані на фінансування 

інфраструктури, розвитку фінансових компаній та соціальних проектів [316, с. 46–51]. 

Якщо говорити про мету такої допомоги, то як зазначено у документі 

Європейського інвестиціного банку «25 років ЄІБ (1958–1983)» - «існує моральне 

зобов’язання – допомагати багатьом країнам, які тісно пов’язані з Європою, із спільним 

минулим і тісними культурними зв’язками, боротися з основними перешкодами для 

досягенння більш високого рівня життя для своїх народів» [317, с. 69]. 

ЄІБ надавав позики на основі рамкових угод, які укладалися між ЄЕС та 

відповідними країнами. З 1980-х років фінансова допомога країнам Карибського басейну 

(в рамках співробітництва з групою АКТ) надавалася і через ЄІБ, і через ЄФР і 

спрямовувалася на проекти у сфері енергетики, індустрії, розвитку фінансових компаній 

та інші проекти. Існував доволі чіткий розподіл по сферам, які фінансувалися з різних 

джерел. Так, частіше проекти у аграрній сфері фінансувалися через ЄФР, а банк зазвичай 

підтримував довгострокові проекти у сфері індустрії, видобування, туризму та енергетики. 

[317, с. 82, 86; 434, с. 19]. 

Лише у 1993 році ЄІБ розширив свою діяльність і на Латинську Америку і 

фінансування почало надаватися як частина політики ЄС щодо співробітництва з 

країнами, які не були членами ЄС. Першою у 1993 р. отримала допомогу в розмірі 44 

мільйонів ЕКЮ Коста Ріка на будівництво гідроелектростанції. Варто звернути увагу, що 

у першій половині 1990-х років фінансування надавалося малим країнам, наприклад Гаяні, 

Сурінам, Белізу, а пізніше допомога розширилася на більшість країн ЛАКБ. На виконання 

угод про співпрацю ЄІБ почав співпрацювати у 1997–1999 рр. з Аргентиною, Бразилією, 

Чилі, Мексикою, Парагваєм, Уругваєм, і навіть організаціями – АСН та ЦАСІ [319, с. 57–

58; 318; 320–325]. 

В рамках попередної програми на семирічний період (2007–2013 рр.) ЄІБ надавав 

фінансову підтримки на суму 2,8 млрд євро для країн Латинської Америки. Традиційно, 

кредити становили одну з найважливіших частин програми для латиноамериканських 

партнерів [365, с. 15].  

Наразі у Карибському басейні ЄІБ діє у відповідності до Котонуської угоди про 

партнерство і відповідної угоди з Інвестиційним фондом ЄФР, яка була підписана між 
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країнами АКТ та ЄС. Рішення Ради від 27 листопада 2001 року включає інвестиції в 

заморські країни і території, серед яких є ряд карибських територій. Фінансування також 

передбачалося з власних коштів банку у цих державах [346].  

Діюча програма на 2014–2020 роки передбачає фінансову допомогу країнам 

Латинської Америки у розмірі 2,3 млрд євро. Крім того, ЄІБ може надавати додаткові 

ресурси в рамках своїх інших програм, зазвичай на екологічну тематику, до 2 млрд. євро 

[215]. 

Варто відзначити, що фінансування від ЄІБ отримують лише ті країни регіону, які 

підписали з ЄС Рамкову угоду про співробітництво. Так, станом на 2008 рік це було 17 

латиноамериканських держав, серед який найбільшу частину допомоги отримували 

Бразилія (близько 40% усієї допомоги для Латинської Америки) та Аргентина і трохи 

меншу - Мексика, Перу та Панама. Загалом, з 1993 року ЄІБ підтримав близько 100 

проектів у Латинській Америці та Карибському басейні [215] 

Так, європейські політики заявляють, що цілі кредитування ЄІБ в Латинській 

Америці поступово будуть приведені у відповідність зі стратегію співпраці ЄС в регіоні. 

ЄІБ буде прагнути до розширення своєї діяльності на більшу кількість країн у регіоні, 

включаючи менш процвітаючі країни. Так, фінансування ЄІБ спрямовується на проекти 

задля покращення екологічної ситуації та забезпечення сталості (наприклад, пом’якшення 

наслідків зміни клімату) та енергетичної безпеки. Окрім того, традиційною є підтримка 

для отримання преференційного доступу на ринок ЄС для країн АКТ. Будь-яка підтримка 

латиноамериканських партнерів через інструменти ЄІБ має сприяти регіональній 

інтеграції та участі в глобальній економіці.  

Як зазначає дисертант у своїх попередніх дослідженнях, «важливим питанням 

міжрегіонального співробітництва є підтримка та розвиток демократії у регіоні ЛАКБ. ЄС 

підтримує становлення та розвиток демократії через програми розвитку, включаючи 

ініціативи про підвищення співпраці між урядами, регіональними організаціями (як 

наприклад, Міжамериканська комісія з прав людини), університетами та соціальними 

групами» [27, c. 395].  

Підтримка ЄС у сфері прав людини, демократії та верховенства права регулюється 

декількома договорами. Стаття 6 Договору про ЄС чітко зазначає, що принципи свободи, 
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демократії, поваги прав людини і верховенства права є засадничими європейськими 

цінностями [129]. З 1992 р. Європейська комісія включала у всі свої угоди з третіми 

країнами питання розвитку демократії та прав людини. Рішення Європейської Ради 975/99 

та 976/99 від 29 квітня 1999 року забезпечували правову основу для діяльності ЄС, 

призначені для подальшого розвитку та зміцнення демократії. Цей підхід набув 

подальший розвиток в Котонській угоді і заснований на повазі прав людини, 

демократичних принципів і верховенства права, а також належного управління. 

Представники ЄС вважають, що частина питань, наприклад, скорочення бідності, можуть 

бути досягнуті лише там, де функціонують представницька демократія та підзвітні уряди 

[121, с. 4]. 

Інструменти для реалізації політики ЄС у сфері демократії та прав людини 

варіюються від політичного діалогу і дипломатичних демаршів до різних інструментів 

фінансового і технічного співробітництва. Європейський інструмент для демократії та 

прав людини (ЄІДПЛ), який почав діяти з 2007 року, має конкретну мету - надання 

допомоги в забезпеченні прав людини і цілей демократії на міжнародному та 

національному рівні, доповнюючи заходи в рамках різних програм національного і 

регіонального співробітництва ЄС. Втім, варто зазначити, що на відміну від регіональних 

програм ЄС для ЛАКБ, Комісія здійснює цільові проекти в рамках ЄІДПЛ. 

У рамках зазначеного напрямку, Європейський Союз приділяє значну увагу 

різноманітним місіям. Так, доволі розповсюдженим питанням є надсилання місії ЄС зі 

спостереження за виборами. З часів заснування ЄС до 2015 року включно ЄС направляв 

місії зі спостереження за виборами 25 разів. Відповідно до міжнародного законодавства у 

сфері виборів, а саме Декларації про принципи міжнародного спостереження за виборами 

[207, с. 4], міжнародна організація може надсилати місії зі спостереження за виборами 

лише на запрошення держави, отже присутність представників місії має бути бажана у 

країні, де відбуваються вибори чи референдуми. Якщо прослідкувати місії зі 

спостереження за виборами ЄС з 1992 по 2015 рік, то очевидним стає те, що країни, до 

яких надсилалися такі місії в ЛАКБ є різними за розмірами та політичною чи економічною 

вагою. Так, ЄС спостерігав за виборами в Болівії, Венесуелі, Гаїті, Гаяні, Гватемалі, 

Гондурасі, Еквадорі, Мексиці, Нікарагуа, Парагваї, Перу та Сальвадорі. Майже у всіх 
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зазначених країнах місії зі спостереження побували один чи два рази, але прискіплива 

увага європейський представників була приділена Нікарагуа (де було 5 європейський 

місій) та Еквадору (4 місії протягом першого десятиріччя ХХІ ст.).  

ЄС не міг надсилати місії до усіх країн оскільки це потребує значних ресурсів, тому 

зазвичай обиралися країни, де відбувалися перші чи другі загальнонаціональні вибори у 

перехідний період. На початку 2000-х років кількість місій ЄС у інші країні значно зросла, 

і на зміну підходу ad hoc, коли кожна місія різнилася залежно від країни, де вона 

відкривалася, та кожної конкретної ситуації, Європейська Комісія вирішила визначити 

європейську політику щодо проведення таких місій, напрацювати методологію та 

стратегію дій у зазначеній сфері [125, с. 3].  

З цією метою було видано Повідомлення Європейської Комісії Європейському 

Парламенту щодо допомоги та спостереження ЄС у сфері виборів, яке містило 

рекомендації щодо рівня виборів, на які доцільно надсилати місії та зазначалося про 

необхідність більш тісної координації дій між Європейською Комісією, Європейським 

Парламентом та Радою. Втім, не передбачалося створення єдиного органу, який 

відповідав би за усю допомогу, яку ЄC надає третім країнам у сфері виборів [125, с. 5-10].  

З метою зміцнення цілісності спостереження за виборами, перший проект 

«Мережа задля розширення підтримки виборчих і демократичних зусиль» був запущений 

в 2001 році, за яким процювали два аналогічні проекти. Зважаючи на успіх цих проектів і 

необхідність зміцнювати потенціал та просувати стандарти у виборчій сфері, Служба з 

питань інструментів зовнішньої політики Європейської комісії у 2012 році оголосила про 

продовження програми під новою назвою «Спостереження за виборами та підтримка 

демократії». У рамках цих проектів і відбувалися усі місії ЄС зі спостереження за 

виборами протягом останніх 15 років.  

Відповідно до європейського законодавства, місії ЄС зі спостереження за 

виборами фінансуються державами-членами ЄС, втім коли цих коштів не вистачає, ЄС 

надає кошти з бюджету співпраці, який призначений для підтримки урядових програм.  

Хоча основною метою місій зі спостереження за виборами не полягає в наданні 

допомоги країнам-партнерам у проведенні виборів на високому рівні, а представники 

таких місій проводять всебічний аналіз виборчого процесу і забезпечують об’єктивну і 
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обґрунтовану оцінку виборів для зміцнення довіри виборців до виборчого та політичного 

процесів, все ж питання, які потрапляють для детального вивчення, є значно ширшими за 

виборчі права та виборчий процес. Так, під час роботи місії зі спостереження за виборами, 

спостерігачі оцінюють обізнаність громадян у політичних питаннях, роботу політичних 

партій, доступ жінок, людей з інвалідністю, національних меншин та інших 

маргіналізованих груп до політичних процесів та їх можливість впливати на формування 

та реалізацію політики держави. Окрім того, оціюється свобода ЗМІ, діяльність суддів, а 

саме можливість будь-якого громадянина захистити свої права, та інші суміжні питання. 

Варто зазначити, що місії зі спостереження за виборами мають обмежений мандат, а їх 

пропозиції мають рекомендаційний характер. Тим не менше, більшість з окреслених 

проблемних питань також знаходили своє відображення у регіональних та національних 

програмах ЄС для ЛАКБ.  

Крім того, ЄС надає велику технічну допомогу державам ЛАКБ, зокрема, надає 

консультації, фінансує проведення навчання та просвіти громадян з питань, які стосуються 

політичних процесів, і які є значно ширшими за виборчий процес [125, с. 14].  

Питання демократії та прав людини зазвичай можливо розглядати лише за умови 

існування міцної судової системи. Так, в рамках регіональних програм ЄС для країн та 

організацій ЛАКБ неодноразово піднімалося питання судової системи (НІП для Колумбії 

на 2001–2006, 2007–2013 рр., НІП для Нікарагуа на 2000–2006 рр. та НІП для Гондурасу 

на 2007–2013 рр.), а питання правосуддя підіймалося у співробітництві ЄС з Бразилією, 

Венесуелою та Мексикою. 

Власне, ЄС активно співпрацює з країнами ЛАКБ в багатьох сферах: демократія 

та права людини, охорона здоров’я, освіта, транспорт, продовольча безпека і сталий 

розвиток сільських районів, зміцнення інституційного потенціалу та верховенства права. 

Так, наприклад, на виконання завдань саміту ЄС – ЛАКБ у Ріо–де–Жанейро Європейська 

Комісія у 2002 році запустила регіональну програму на підтримку омбудсманів у 

Латинській Америці та дві багаторічні програми на підтримку демократії та прав людини 

[255, с. 3]. Сфери співробітництва залежать від економічного розвитку країни, якій 

надається допомога. Економічно нерозвинені держави отримують підтримку для 

виконання Цілей розвитку тисячоліття ООН. Окрім того, Європейський Союз продовжує 
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надавати підтримку окремим країнам у сфері запобігання конфліктам та врегулювання 

криз. 

Таким чином, існує низка різноманітних програм ЄС задля розвитку країн 

Латинської Америки та Карибського басейну. Регіональні та національні індикативні 

програми містять чіткий план допомоги для кожної країни в рамках виділеного 

фінансування. Втім, такі програми можуть слугувати і механізмом впливу ЄС на окремо 

взяту державу в ЛАКБ, адже така допомога надається лише на здійснення тих реформ, які 

забезпечують розвиток у регіоні, а надання подальшої допомоги залежить від 

ефективності виконання попередніх програм та готовноті латиноамериканських держав 

співпрацювати з ЄС у пріорітетних для нього сферах. 

 

3.4 Ібероамериканська спільнота націй як інструмент міжрегіональної 

взаємодії  

 

Ібероамериканське співробітництво є важливим механізмом міжрегіонального 

співробітництва, що продовжує традиційне співробітництво по моделі «держава–

держава». Протягом сторіч Іспанія та Португалія мали потужні зв’язки з державами 

Латинської Америки та Карибського басейну. Будучи частиною Європейського 

Співтовариства ці дві країни продовжували пропагувати контакти саме з регіоном ЛАКБ. 

Співпраця з латиноамериканськими партнерами мала різні формати, але найбільш 

«просунутим» став ібероамериканський проект. На думку іспанських дослідників 

Крістіана Фререса і Антоніо Санауйя, Ібероамериканська спільнота націй – «один з 

найважливіших інструментів латиноамериканської політики Мадрида» [340]. Наразі цей 

інструмент продовжує бути формоутворюючим політики ЄС щодо ЛАКБ, адже для 

латиноамериканських країн це спосіб бути почутими. 

Ібероамериканський проект з’явився в середині 1970–х років, надавши нового 

імпульсу відносинам європейських держав з державами Латинської Америки. Саме 

завдяки даному проекту взаємовідносини двох регіонів та трансатлантичні зв’язки 

вийшли на більш високий рівень. Цьому звичайно сприяв той факт, що Латинська 
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Америка займала особливе місце у відносинах з європейськими країнами, зважаючи на 

цивілізаційну близькість.  

На думку директора Центру іберійських досліджень Інституту Латинської 

Америки РАН П. Яковлева одним із основних факторів зближення країн двох регіонів у 

1970-х роках були «різноманітні інтеграційні процеси, в яких взяли участь іберійські та 

латиноамериканські держави: Європейське економічне співтовариство, 

Латиноамериканська асоціація інтеграції, Андська спільнота націй, МЕРКОСУР, 

Центральноамериканська система інтеграції і т.д. Інтеграційний досвід зіграв свою роль у 

тому, що правлячі кола держав Латинської Америки позитивно сприйняли ініціативу 

проведення щорічних спеціальних нарад з лідерами Іспанії та Португалії з метою 

координації позицій з актуальних проблем міжнародної політики та світового розвитку, 

активізації взаємодії у галузях, що становлять пріоритетний взаємний інтерес, і з 

перспективою створення Ібероамериканської спільноти націй (ІСН)» [77, c. 68]. Так діяли 

періодичні зустрічі Іспанії, Португалії та ряду латиноамериканських держав (їх кількість 

зросла від 12 на початку формування таких зустрічей до сьогоднішніх 24–х). 

На початку 1990-х років у більшості країн латиноамериканського регіону було 

встановлено демократичне врядування і уряди цих країн активно працювали над 

посиленням контактів з іншими країнами. Зважаючи на те, що у 1992 році відбувалася 

велика кількість зустрічей та заходів, які були присвячені 500–річчю з нагоди відкриття 

Америки, посилилися контакти країн Латинської Америки та Іспанії. Саме це сприяло 

створенню трансатлантичного мосту, а в подальному і створення структури взаємодії 

Іберомериканських країн.  

Іспанія, яка мала сильні історичні та культурні зв’язки з країнами Латинської 

Америки, завжди розглядала ці зв’язки як відправну точку для поглиблення відносин між 

Латинською Америко та Іспанією, яка з часом мала перетворитися на ібероамериканський 

простір. Країни Латинської Америки також сприймали Іспанію як взірець соціально-

економічної моделі розвитку країни. Тож, логічним було прагнення Іспанії грати роль 

неформального лідера в здійсненні латиноамериканської політики ЄС і не дивно, чому 

саме Іспанія була рушійною силою у створенні такого механізму як Ібероамериканські 

саміти. У свою чергу, латиноамериканські лідери розраховували використовувати Мадрид 
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як провідника інтересів Латинської Америки на європейському континенті. 

Ібероамериканські саміти як новий формат діалогу та партнерства між Латинською 

Америкою і Європою стали зручним інструментом для країн двох регіонів і активно 

використовуються наразі як додаткова платформа міжрегіональної взаємодії. 

Ібероамериканське співтовариство – це своєрідне міжнародне утворення, яке 

передбачає досягнення його учасниками множинності цілей. Так, на думку російського 

дослідника П. Яковлева «членство в співтоваристві до теперішнього часу обмежене двома 

параметрами: географічним (Латинська Америка та Іберійський півострів) і лінгвістичним 

(нації, які розмовляють іспанською і португальською мовами)» [77, с. 74].  

Формат функціонування Ібероамериканського ділогу – це перш за все проведення 

самітів на найвищому рівні. Такий формат передбачав щорічну зустріч глав держав та 

урядів Іспанії, Португалії та 19 іспано- та португаломовних країн ЛАКБ.  

Перший Ібероамериканський саміт відбувся у місті Гвадалахара (Мексика) 18–19 

липня 1991 р. за ініціативи Мексики та Іспанії. Обидві країни закликали побудувати 

політичний діалог на основі історичної єдності двох регіонів. Пропонувався формат 

самітів, що сприяв би налагодженню постійного діалогу для обговорення актуальних 

питань та напрацьовувати спільний план дій. Напередодні саміту відбулися консультації 

першої «трійки» – Мексики, Бразилії та Іспанії, які мали забезпечити створення 

Ібероамериканської спільноти націй. Перший саміт не мав офіційної назви чи центральної 

теми для обговорення, також не було у порядку денного, хоча три країни-організатори 

підготували проект майбутної Декларації Гвадалахари.  

Проект Декларації, який був попередньо узгоджений міністрами закордонних 

справ, був значно змінений та розширений під час самого саміту. І хоча така практика 

внесення змін до заключних доментів є незвичною для міжнародних відносин, можна 

вважати це проявом особливої уваги латиноамериканських та іберійських країн до такого 

механізму як саміти. «Ми, глави держав і урядів Ібероамерики, домовилися проводити 

консультації, розширювати співробітництво і нарощувати взаємообмін, з тим щоб 

проводити узгоджену політику, що дозволяє оптимально використовувати ті переваги, які 

нам дає приналежність до даного співтовариства», – констатувалося в підсумковій 

Декларації Гвадалахари. Особлива увага у Декларації зосереджена на питаннях прав 
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людини, фундаментальних свобод, лібералізації економіки, соціальній справедливості, 

боротьби з наркообігом та ролі жінок у суспільстві [428]. 

Варто зазначити, що в період саміту були підписані Договір про ядерну безпеку 

між Аргентиною та Бразилією та Угода про вільну торгівлю між Мексикою та Чилі. Крім 

того, саме під час саміту розпочався діалог між партизанськими лідерами та урядом 

Сальвадору, який з часом переріс у офіційні переговори та встановлення миру між 

сторонами [427]. 

Під час другого Ібероамериканського саміту у Мадриді у 1992 році були 

обговоренні напрямки подальшого співробітництва та детально визначено проекти та 

програми співпраці. Після першого саміту громадянське суспільство активно долучалося 

до ібероамериканського співробітництва і вже під час другого саміту організували та 

провели ряд паралельних зустрічей та заходів для того, щоб доносити позицію різних 

зацікавлених сторін до уваги глав держав та урядів.  

У заключній декларації ібероамериканська конференція була визначена як «форум 

для консультацій», а основними пріорітетними напрямками співробітнцтва були 

проголошені економічний та соціальний розвиток. Було зазначено про намір 

співпрацювати з ООН, а саме проводити зустрічі міністрів закордонних справ раз на рік 

під час засідань Генеральної Асамблеї ООН, та реформувати ОАД. У разі необхідності 

передбачалися додаткові зустрічі, які організовувалися координаційною групою 

Тимчасового секретаріату, яка складалася з 5 країн – країна, де знаходиться Тимчасовий 

секретаріат та головує на саміті, дві країни, які попередньо головували, та дві країни, які 

мають голосувати у майбутньому (таким чином, у 1992 році ця група складалася з 

Аргентини, Бразилії, Іспанії, Колумбії та Мексики) [448]. 

Третій саміт наступного року у Бразилії підтвердив намір ібероамериканських 

країн стояти на захисті демократії та основних прав і свобод людини, поваги до 

суверенітету, невтручання у внутрішні справи інших країн і територіальної цілісності 

держав, прав кожного народу вільно обирати політичну систему, посилення 

співробітництва між Північчю та Півднем, використання багатосторонньої дипломатії та 

різнорівневого співробітництва для вирішення регіональних та глобальних питань [460]. 
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Зокрема, на четвертій зустрічі на вищому рівні у Колумбії (1994) в заключній 

декларації під назвою «Торгівля та інтеграція як елементи ібероамериканського розвитку» 

головна увага акцентувалася на необхідності подальшої інтеграції та соціального розвитку 

обміну товарами і послугами [431], а під час п’ятого саміту 1995 року в Барілоче 

(Аргентина) освіта розглядалася як основний чинник економічного і соціального розвитку 

[430]. Тут варто відзначити, що в рамках Ібероамериканської спільноти вже існували 

сильні зв’язки, оскільки країн поєднували багаторічна спільна історія та культурні 

традиції, тому пропонувалося поглиблювати ці зв’зки шляхом співробітництва 

громадянських суспільств та федерації журналістів. Крім того, на п’ятому саміті була 

підписана Конвенція про співробітництво в рамках Ібероамериканської конференції, яка 

визначила основні механізми співробітництва – зустрічі, проекти за програми, над 

імплементацією яких працювали національні координатори, Тимчасовий секретаріат, 

відповідальні за співробітництво представники країн. 

Важливим предметом дискусій на ібероамериканських зустрічах у верхах в 1990–

і роки були питання розриву між Північчю і Півднем і стратегії його подолання. 

Документи ібероамериканських нарад, що відбулися на початку XXI ст., 

продемонстрували явне зміщення центру уваги до поєднання зусиль та здійснення 

конкретних кроків для подолання бідності та соціальної нерівності всередині окремих 

держав. Зміцнення економічного положення низки латиноамериканських країн, у тому 

числі найбільших – Бразилії і Мексики, яким вдалося в значній мірі вписатися у світові 

тренди і успішно освоювати зовнішні ринки, дещо притупило для них гостроту конфлікту 

Північ – Південь, але вивело на перший план проблему майнової нерівності в самих 

державах Латинської Америки, а саме в тих з них, де поляризація бідності і багатства 

досягла критичного масштабу [48].  

Протягом наступних десяти років Ібероамериканські саміти були подібні за своєю 

тематикою, а саме, багато уваги приділялося проблемам дотримання прав людини, 

зміцнення демократичних інститутів і створення механізмів запобігання військових 

переворотів, економічній інтеграції та соціальним питанням, що окреслено у Додатку 6.  

Великомасштабна ініціатива була підготовлена Мадридом для чергового, XVI 

Ібероамериканського саміту, що пройшов 4–5 листопада 2006 р. в Монтевідео (Уругвай). 
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Мова йшла про пропозицію створення свого роду іспанського «корпусу миру» – 

організації цивільних добровольців, готових виконувати гуманітарні місії у найбільш 

відсталих зонах Латинської Америки. Планом передбачалось велике державне і приватне 

фінансування, а також підключення до програми волонтерів з інших ібероамериканських 

країн. З метою ретельного опрацювання даної ініціативи, що отримала в пресі 

найменування «Союз заради прогресу по–іспанськи», офіційний Мадрид планував 

проведення серії консультацій з Португалією та провідними державами 

латиноамериканського регіону: Аргентиною, Бразилією, Мексикою. Також, була 

прийнята Ібероамериканська культурна хартія, яка стала початком побудови 

мультиетнічного, мультикультурного та мультимовного середовища як одного з факторів 

інтеграції латиноамериканського простору [204]. 

У 2007 році саміт у Сантьяго-де-Чилі (Чилі) пройшов під гаслом «Соціальна 

згуртованість та соціальна політика для досягнення більш інклюзивного суспільства 

Ібероамерики», а у 2008 році основна тематика саміту в Сальвадорі була присвячена 

молоді та розвитку. В кінці 2009 року на Ібероамериканській зустрічі на вищому рівні у 

Лісабоні, лідери прийшли до висновку, що інновації і знання є необхідними 

інструментами для викорінення злиднів, боротьби з голодом і поліпшення здоров’я 

населення. Тоді ж Королівство Бельгія та Італійська Республіка отримали статус 

асоційованих спостерігачів на Ібероамериканській конференції. Крім того, особливу увагу 

приділялося питанню співробітництва по лінії Південь–Південь. Так, Ібероамериканські 

країни у 2007 році в рамках Плану дій розглянули питання підготовки ініціатив для 

посилення співробітництва Південь–Південь, і вже у 2008 році прийняли 

Ібероамериканську програму для посилення такого співробітництва, а під час самітів у 

2008 та 2009 роках розглядалися питання вироблення спільних позицій на багатосторонніх 

форумах країн з середнім рівнем доходу на душу населення (а це більшість країн 

Латинської Америки та Карибського регіону) [203; 197; 199]. 

Лідери Іспанії та Португалії та колишніх португальських та іспанських колоній в 

Латинській Америці зустрілися в Мар–дель–Плата на юбілейному XX Іберо–

американському саміті у 2010 році. На саміт не був запрошений президент Гондурасу, 

оскільки Аргентина, що головувала на саміті, не визнала його уряду після перевороту. В 
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той же час, у саміті прийняло участь п’ять європейських країн (Бельгія, Франція, 

Німеччина, Італія, Нідерланди) в якості спостерігачів, що означає підвищення ролі даного 

інструменту співробітництва серед європейців [482]. На форумі були заслухані доповіді 

про хід здійснення заходів, пов’язаних з рішеннями, прийнятими на попередніх самітах. 

XXI саміт в Асуньоні (2011) року був присвячений державному врядуванню та 

розвитку, а під час наступного саміту, який було проведено у іспанському місті Кадіс у 

листопаді 2012 року, відзначалося 200-річчя з дня підписання першої Конституції Іспанії. 

XXIII Ібероамериканський саміт глав держав та урядів у Панамі у жовтні 2013 року 

пройшов під девізом «Політична, економічна, соціальна та культурна роль 

Ібероамериканської громади: новий глобальний контекст». Країни-учасниці домовилися 

про посилення координації між латиноамериканськими організаціями для оптимізації 

використання фінансових ресурсів та раціоналізації зусиль. Черговий саміт відбувся у 

грудні 2014 року у місті Велакрус, на якому було визначено три основні сфери для 

співпраці – знання, культура та соціальна згуртованість [484; 486; 488; 483]. 

Ювілейний двадцять п’ятий саміт відбувся у листопаді 2016 року у Картахені 

(Колумбія) і був присвячений молоді, підприємництву та освіті. За результатами саміту 

глави держав та урядів прийняли ряд документів, орієнтованих на цілі саміту: 

«Декларацію Картахену: молодь, підприємництво та освіта»; Програму дій, Резолюцію 

Картахену щодо Ібероамериканської конференції та Ібероамериканський молодіжний 

пакт. Особливо примітним є Ібероамериканський молодіжний пакт, який відображає 21 

зобов'язання, взяте на себе країнами з метою досягнення прогресу в напрямку повної 

соціальної інтеграції молоді, пропонуючи більше і кращі можливості для тих, хто є 

майбутнім суспільств [485].  

У листопаді 2018 року відбувся черговий 26-й саміт за участю 19 

латиноамериканських країн, а також Іспанії, Португалії та Андори. Глави держав та урядів 

ібероамериканських країн підтвердили свою прихильність до «процвітаючої, інклюзивної 

та стабільної Іберо-Америки» та «Програми сталого розвитку 2030 року» [487].  

Варто відзначити, що до 2014 року Ібероамериканські саміти відбувалися на 

щорічній основі, а з 2014 року – саміт проводяться раз на два роки. І зміна частоти не 

символізує зменшення важливості самітів для ібероамериканських країн. Навпаки, 
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зважаючи на те, що під час саміту у Веракрусі 2014 року країни учасниці 

ібероамериканського діалогу прийняли План дій на 2015 – 2018 роки, стратегічні сфери 

співпраці були детальніше пропрацьовані під час саміту у 2016 році. 

Протягом 27 років існування механізму Ібероамериканських самітів, проводилися 

зустрічі профільних міністрів, тематичні форуми та інші зустрічі. Усі вони базувалися на 

спільних принципах – правосуддя, розвиток, демократія та права людини. Ці принципи 

лягли в основу усіх документів та програм, які здійнюються в рамках Ібероамериканського 

співробітництва.  

Формат проведення самітів з’явився як результат проведення нової 

багатосторонньої дипломатії після розмивання парадигми холодної війни і був заснований 

на тому, що політолог, а пізніше президент Бразилії Енріке Кардозо називає «дипломатією 

змінної геометрії», яка дозволила б створити альянси для досягнення конкретних і 

трансцендентних інтересів замість послідовної і автоматичної реактивної коаліції. 

Аргентинський дослідник Ф. Пенья такий формат взаємодії називає «багатосторонньою 

президентською дипломатією» [421, с. 43], а П. Яковлев зазначає, що Ібероамериканські 

зустрічі нагадують формат «великої сімки» [77, с. 74] 

Варто зазначити, що формат Ібероамериканських зустрічей не був новим. 

Аналогічні зустрічі відбувалися на більш традиційному парламентському рівні (так звані, 

міжпарламентські конференції) з 1970-х років. Також, президенти зустрічалися на самітах 

в рамках Групи Ріо. Втім, на відміну від зустрічей Групи Ріо, які не передбачали 

заздалегідь узгодженого порядку денного, Ібероамериканські саміти завжди мали 

центральну тему, яка затверджувалася міністерствами закордонних справ країн за 

пропозицією приймаючої сторони. А заключні декларації містять домовленості щодо 

спільних дій в рамках центральної тематики та інших нагальних питань. 

Якщо говорити про договірно-правову базу Ібероамериканського співробітництва, 

то її характерною особливістю була відсутність одного основоположного документу. 

Натомість, підсумкові декларації самітів визначали напрями діяльності співтовариства. 

Втім, можна відмітити, що певна інституціоналізація все ж таки відбувалася і пройшла 

декілька стадій.  
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Тимчасовий секретаріат на основі національних координаторів забезпечував 

ефективне проведення основних зустрічей на найвищому рівні - самітів. Пізніше для 

підвищення ефективності зустрічей почали проводитися зустрічі міністрів різних сфер, на 

основі чого пізніше з’явилися спеціалізовані органи, що діяли паралельно. Для 

полегшення роботи було вирішено створити постійний Генеральний секретаріат. Саме під 

час ХІІ саміту 2002 року у Баваро (Домініканська Республіка) була створена робоча група 

для розробки інституційної структури Ібероамериканського співробітнинцтва на чолі з 

тодішнім президентом Бразилії Фернанду Енріке Кардозо (так звана Комісія Кардозо). 

Основне завдання Комісії Кардозо було забезпечити згуртованість в рамкам 

Ібероамериканської спільноти, розглянути питання про розширення діапазону діяльності 

Секретаріату для створення постійного секретаріату Ібероамериканської спільноти та 

вивчення механізмів і процедур, необхідних для подального ібероамериканського 

співробітництва [202].  

Ключовим у розвитку іституціональної структури Ібероамериканського 

співробітницва був ХІV саміт Ібероамериканських держав, який відбувся у Сан-Хосе у 

2004 році. Так, було прийнято Статут Генерального ібероамериканського секретаріату, 

який закріпив за ним статус постійного органу, домовлено щодо пошуку додаткових 

джерел фінансування та удосконалення стратегії і механізмів інституційної координації 

програм співробітництва [198]. 

Відповідно до Статуту Генеральний секретаріат виконує функцію надання 

організаційної підтримки на найвищому рівні у тісній співпраці з Тимчасовим 

секретаріатом на основі щорічних програм роботи. Генеральний cекретаріат складається з 

Генерального секретаря, заступника секретаря і секретаря з питань іберо-американського 

співробітництва. Генеральний секретар займає найвищу позицію в адміністративній 

структурі Генерального секретаріату і відповідає за його роботу. Генеральний секретар 

призначається на основі консенсусу глав держав і урядів, за пропозицією наради міністрів 

закордонних справ, на термін чотири роки і має бути представником іншої країни, ніж його 

попередник [217].  

Саме створення постійного секретаріату дозволило забезпечити спадкоємність 

ініціатив країн–членів. У 2014 році на продовження ініціативи ХХІІІ іберо-
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американського саміту щодо координації зусиль було створено Комітет з стратегічного 

управління в рамках Генерального секретаріату. Крім того, було зазначено про бажання 

розширювати та поглиблювати ібероамериканське співробітництво як моделі 

горизонтальної співпраці на основі рівності та взаємопідтримки. Саме так країни-учасниці 

реалізовують можливості для покращення рівня життя громадян усіх ібероамериканських 

країн.  

Крім того, програми, ініціативи та проекти можна розглядати як основні 

інструменти ібероамериканського співробітництва. Програми та ініціативи з’являються з 

ініціативи урядів і представляються та затверджуються на самітах для того, щоб об’єднати 

зусилля усіх країн-учасниць для досягнення мети на регіональному рівні, як правило, для 

зміцнення державної політики у якісь сфері. Такі програми та ініціативи можуть 

втілюватися з мінімальною участю від трьох до семи ібероамериканських країн. 

Секторальні проекти, які належать до пріоритетів ібероамериканського 

співробітництва, здійснюються муніципалітетами, регіональними структурами, 

латиноамериканськими мережами, університетами, громадськими організаціями, 

об’єднаннями чи фондами. Відповідно на 2015 – 2018 роки було заплановано 23 програми, 

3 ініціативи та 4 секторальні проекти [355]. 

Таким чином, дипломатія самітів, з якої розпочалося Ібероамериканське 

співробітництво, стала основою для формування частково інституційної структури 

діалогу країн Іберики та Латинської Америки, а діяльність постійного секретаріату 

забезпечила реалізацію спільних програм дій та проектів.  

Варто відзначити, що наслідуючи приклад ібероамериканського самітів, з 1994 

року відбувалися саміти країн Америки, а з кінця 1990–х років стали проводитися зустрічі 

глав держав і урядів країн ЄС, Латинської Америки і Карибського басейну.  

Загалом, діяльність в рамках Ібероамериканського співробітництва укладається в 

теорію відкритого (або нового) регіоналізму, прийняту на озброєння дипломатією 

провідних держав Латинської Америки і надаючи особливе значення колективним діям на 

міжнародній арені, в тому числі з партнерами за межами Західної півкулі, про що вперше 

було зазначено на саміті у 1996 році і підкреслювалося під час саміту в Баваро 2002 року. 

Так, у Декларації Вінья–дель–Мар (1996) вперше зазначалося про заснування всебічної 
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програми політичного співробітництва на основі механізму консультацій в контексті 

відкритого регіоналізму.  

Не менш важливим було питання регіональної інтеграції. Країни-учасниці 

Ібероамериканського співробітництва послідовно відстоюють позицію необхідності 

поглиблення регіональних процесів. Так, під час саміту у Барілоче у 1993 році питання 

поглиблення регіональних інтеграційних процесів розглядалося можливим через 

використання наукових та технічних досягнень. До питання регіональної інтеграції 

поверталися під час саміту в Порті у 1998 році.  

Окрім того, варто зазначити, що починаючи з 1990-х років та перших 

Ібероамерикаських самітів, узгоджувалася позиція країн щодо глобальних питань в 

рамкам багатосторонніх форумів. Так, наприклад, у 1993 році сторони домовилися 

підтримати Бразилію та Іспанію на посади непостійних членів Ради Безпеки ООН, на ХІІІ 

саміті у Санта Круз було оголошено про підтримку реформування Ради Безпеки ООН, а у 

2005 році Ібероамерикаська конференції отримала статус організації-спостерігача при 

Генеральній Асамблеї ООН. Крім того, майже кожна декларація, яка підписувалася за 

результатами Ібероамериканських самітів, містила згадування або посилання на актуальні 

документи ООН, що демонструє зацікавленість латиноамериканських держав брати 

активну участь у вирішені регіональних та світових проблем на багатосторонньому рівні 

[460; 201].  

Доречно буде відзначити, що країни Латинської Америки та Карибського басейну 

часто мають різні позиції стосовно питань, які розглядаються на Ібероамериканських 

самітах. Така різноманітність підходів пов’язана перш за все з тим, що Латинська Америка 

помітно неоднорідна та роздроблена політично та економічно. Це в свою чергу 

проявляється у диверсифікації зовнішніх політик латиноамериканських країн.  

Різні були погляди країн щодо формату ібероамериканського співробітництва. 

Так, російський дослідник П. Яковлев вважає, що деякі країни, а саме Куба, Венесуела, 

Мексика, прагнули зберегти початковий формат процесу і закріпити ібероамериканський 

саміт в якості головної і єдиної форми співробітництва держав–учасниць. На противагу 

цьому підходу інші країни (Іспанія, Португалія, Бразилія) розглядали зустрічі у верхах як 

свого роду прелюдію до створення повноцінної міжурядової організації, здатної на 
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постійній основі домагатися реалізації узгоджених цілей і мати необхідні для цього 

інститути і адміністративні ресурси [77, c. 85]. 

Крім того, з поглибленням регіональної інтеграції та появою таких організацій як 

Союз південноамериканських держав та особливо Спільноти латиноамериканських та 

карибських держав, яка включає усі країни регіону, навіть Кубу, Ібероамериканські саміти 

перестали бути єдиною платформою взаємодії латиноамериканських країн та вироблення 

їх спільної позиції. Крім того, Бразилія в останні п’ять-десять років намагається заявити 

про себе як провідного регіонального гравця, тому частково перебирає роль лідера на 

Ібероамерикаських зустрічах у Іспанії. Тим не менш, різні думки серед членів 

ібероамериканський спільноти завжди існували. Ці відмінності завжди були відомі, але 

вони ніколи не викликали грунтовні розбіжності. 

Вже згадувалося про особливу позицію Іспанії, яка намагалася грати роль першої 

скрипки в Ібероамериканському діалозі. І хоча деякі дослідники, зокрема, іспанський 

дослідник, латиноамериканіст С. Аренал, розглядають латиноамериканську політику 

Іспанії як таку, що містить багато суперечностей і не завжди відображалася у бажанні 

Іспанії відігравати провідну роль під час Ібероамериканських самітів [94, c. 4–10], втім на 

нашу думку, саме Іспанія докладає найбільше зусиль для забезпечення успіху 

Ібероамериканського проекту. Іспанія постійно виступає ініціатором стоврення нових 

програм та започаткування діалогу у нових сферах між ібероамериканськими країнами. 

Так, Іспанія протягом декількох років виступала за створення Генерального секретаріату 

та пропагувала цю ідею серед своїх латиноамериканських колег, а у 2006 році 

запропонувала створити Ібероамериканський інститут туризму. 

З іншого боку, Іспанія почала надавати перевагу політиці європеїзації, адже з 

поглибленням самої європейської інтеграції відбувається і розширення сфер спільних 

політик (наприклад, у сфері торгівлі та міграції). Із підписанням угод про торгівельне 

співробітництво між ЄС та окремимим країнами ЛАКБ Іспанія значно втратила 

важливість як мосту між ЛАКБ та Європою. Саме тому у 2012 році розпочався діалог 

щодо реформування ібероамериканського діалогу та більшої координації між 

Ібероамериканськими самітами та самітами ЄС – СЕЛАК, про які детальніше написано у 

підрозділі 3.1, зважаючи на те, що учасники таких зустрічей на найвищому рівні значною 
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мірою одні і ті ж самі. Крім того, залишається питання фінансування Генерального 

секретаріату Ібероамерики. Наразі більшість фінансування забезпечує Іспанія, оскільки 

секретаріат розміщений на її території, але Іспанія виступає з ініціативою передачі 

відповідальності за цей орган латиноамериканській стороні. Одним з варіантів подальших 

кроків є створення нових делегацій Генерального секретаріату окрім існуючих у Мексиці, 

Панамі, Бразилії та Уругваї.  

Варто зазначити, що з 2005 року у Ібероамериканських зустрічах приймає участь 

Андорра як одна з офіційних учасниць, втім позиція Андорри зазвичай збігається з 

позицією Іспанії та Португалії, які домінують у цій організації. 

Розглядаючи особливості Ібероамериканського співробітництва варто зазначити 

наступне. Політичне співробітництво було фундаментом Ібероамериканської спільноти в 

1990-х роках. Це проявлялося як через скликання самітів, на яких збиралися 

ібероамериканські президенти для вирішення двосторонніх конфліктів і підтримання 

спільних проектів між країнами з проблемними відносинами, так і через політичну 

співпрацю ібероамериканських країн на міжнародній арені. Це проявлялося зокрема у 

підтримці ібероамериканських кандидатів в міжнародних організаціях. Крім того, 

підсумкові документи, ухваленням яких завершувалися усі саміти, базувалися на 

принципах, які відстоюють демократичне врядування, права людини і принцип 

невтручання. 

Поряд з політичним співробітництвом існує співпраця для розвитку, що є другою 

основною ібероамериканської системи. Ібероамериканське співтовариство розробило і 

втілює проекти у різних сферах, наприклад, освіта, культура, управління та наукові 

дослідження. Кількість проектів постійно росте разом з ресурсами, які залучаються для їх 

реалізації. Ці ібероамериканські проекти мають високу якість і деякі з них отримали 

визнання таких важливих організацій, як ЮНЕСКО. Проте, найважливіший аспект 

системи Ібероамериканської співпраці це не кількість чи якість проектів, а форма програм 

розвитку. Дизайн і реалізацію ібероамериканських проектів можна охарактеризувати 

поняттям «горизонтальність» і існування спільної відповідальності. Адже кожен проект 

має бути запропонований не менше трьома країнами, які його і фінансують, і отримати 



175 
підтримку ще чотирьох країн-учасниць. Це відрізняє ібероамериканський діалог від інших 

форм співпраці. 

Варто зазначити, що ібероамериканський процес не містить військових та 

оборонних компонентів, що можна вважати ще однією особливістю такого механізму 

співробітництва. Періодично, у деклараціях за результатами Ібероамериканських самітів 

з’являються суміжні питання, наприклад, боротьба з тероризмом чи інформаційна 

безпека, втім класичні питання безпеки та оборони не розглядаються. 

Реалізація ібероамериканського проекту, незважаючи на існування розбіжностей 

поглядів його учасниць на деякі питання та той факт, що з європейських країн 

повноцінними учасницями є лише три країни – Іспанія, Потругалія та Андорра, стала 

важливою складовою загального процесу розвитку відносин між Латинською Америкою 

і Європою. Як вже зазначалося, саміти ЄС – ЛАКБ (а з 2013 року саміти ЄС – СЕЛАК) 

побудовані за принципом проведення Ібероамериканських самітів. Таких самітів було вже 

вісім, що детальніше описано в інших підрозділах даної роботи. Таким чином, діалог між 

державами двох регіонів істотно розширився і отримав новий формат. 

Поява такого механізму як Ібероамерикське співтовариство відкрила нові 

можливості для відстоювання інтересів країн ЛАКБ. Латиноамериканські країни, 

незважаючи на протиріччя та різні бачення на певні питання, знаходять спільні позиції для 

подальшого їх просування в рамках діалогу з ЄС. Країни активно використовують цей 

механізм співробітництва, адже він дозволяє вирішувати ті питання, які не можливо 

вирішити у загальному діалозі з ЄС. Крім того, ІСН – це зручна платформа для 

висловлення бачення ЛАКБ щодо міжрегіонального діалогу.  

Зважаючи на вищесказане, варто очікувати на продовження Ібероамериканського 

співробітництва, в центрі якого знаходитимуться соціальні та гуманітарні питання. Як і під 

час створення, так і після 25 років спільного діалогу ібероамериканських держав 

багатостороння президентська дипломатія діє задля формування порядку денного та 

визначення пріорітетних напрямків взаємодії. Ібероамериканські зустрічі на найвищому 

рівні є найбільш яскравим прикладом співробітництва країн, які, хоча і мають незаперечні 

історичні зв’язки, але представляють собою змішання рас, культур та інтересів, з’єднаних 

між собою чудовим почуттям терпимості та плюралізму серед країн з вельми 
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різноманітними рівнями економічного розвитку. Поєднання традиційних зустрічей на 

найвищому рівні з існуванням спільних програм та ініціатив робить механізм 

Ібероамериканського співробітництва важливою складовою міжрегіонального діалогу ЄС 

- ЛАКБ.  

 

Висновки до Розділу 3 

Наразі основним та політично найвагомішим механізмом міжрегіонального 

діалогу є проведення самітів ЄС – ЛАКБ. Саміти спочатку проводилися за моделлю 

«організація – держава», оскільки ЄС запрошував глав держав ЛАКБ. З 2006 року 

преставники латиноамериканських організацій приймають участь у самітах ЄС – ЛАКБ, 

що означає зростання ролі цих суб’єктів для ЄС. Зі створенням Спільноти 

латиноамериканських та карибських держав ЄС почав використовувати саме цю 

організацію для міжрегіонального діалогу з усіма латиноамериканськими та карибськими 

державами. Можна відзначити, що саме саміт 2013 року ознаменував перехід 

співробітництва від моделей «організація – держава» та «організація – організація» до 

моделі «регіон – регіон», адже відтепер з обох сторін учасницями саміту були організації, 

які представляли весь регіон. Практика останнього десятиріччя показує, що крім самітів 

ЄС –Латинська Америка та Карибський басейн в міжрегіональному форматі проходять 

регулярні саміти з окремими латиноамериканськими блоками (саміти ЄС – МЕРКОСУР, 

ЄС – Андська спільнота націй, ЄС – Центральна Америка, ЄС – КАРІКОМ) та окремими 

країнами (ЄС – Мексика, ЄС – Чилі), які проходять паралельно із загальним самітом ЄС – 

ЛАКБ.  

В кінці кожного саміту видається спільна декларація, що містить основні 

домовленості між суб’єктами діалогу двох регіонів, містяться плани на майбутнє. Часто 

положення декларацій можуть повторюватися від саміту до саміту або лише трохи 

змінюватися, що може слугувати показником важливості певних питань для обох регіонів.  

За останні 30 років ЄС не лише підписав ряд угод про політичний діалог та 

співробітництво, угод про асоціацію, а й ефективно використовував всі наявні інструменти 

для посилення діалогу. Останнім часом популярності набули форуми щодо окремих 

питань співробітництва. Багато дослідників вважають таку форму міжрегіональної 
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взаємодії самою успішною, бо на відміну від самітів, де всі питання розглядаються швидко 

і в комплексі, саме форуми дають змогу дослідити різні думки, занепокоєння та детально 

працювати.  

З початку 2000-х р. почалася інституціоналізація процесу співробітництва 

Європейського Союзу з організаціями та державами ЛАКБ. Так, створена і активно діє 

Парламентська асамблея ЄС – ЛАКБ. Для ряду країн (Мексика, Бразилія, Чилі) створені 

спільні ради, спільні комітети, які практично втілюють домовленості, досягнуті під час 

самітів. Крім того відбуваються регулярні зустрічі профільних міністрів. Члени Комісії ЄС 

регулярно навідуються до своїх латиноамериканських партнерів і навпаки. Для ЄС такий 

тип зустрічей дає змогу дізнатися думку окремих країн ЛАКБ щодо актуальних питань 

співробітництва з метою знаходження розбіжностей у поглядах та шляхів їх подолання. 

Близько десяти років тому сторонами було оголошено про заснування Фонду для 

соціального діалогу та Інвестиційного фонду для Латинської Америки. Розглядається 

можливість створення спільних зон, як то спільної освітної зони та глобальної зони ЄС–

ЛАКБ.  

Міжпарламентський діалог є традиційним механізмом міжрегіонального 

співробітництва. Будучи створеним ще задовго до перетворення Європейських 

Співтовариств в ЄС, цей механізм перевірений часом. Важливу роль відіграють 

Ібероамериканські зустрічі як форма розширеного співробітництва Іспанії та Португалії з 

усіма країнами ЛАКБ. Останні саміти по моделі організація–організація були присвячені 

перспективам інституціоналізації структури ІСН. 

Загалом, використовуючи весь досліджуваний комплекс інструментів (Додаток 7) 

держави двох регіонів спромоглися досягти наявного рівня інтеграції та взаємодії. Слід 

зауважити, що нерідко успішність офіційних контактів залежала від домовленостей, 

прийнятих на форумах чи неофіційних зустрічах.  
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ВИСНОВКИ 

Проведене дослідження стало основою для вирішення важливого наукового 

питання щодо становлення і розвитку форм та механізмів міжрегіонального 

співробітництва, які сформувалися Європейським Союзом з Латинською Америкою та 

Карибським басейном та визначенні ефективності їх функціонування, і дозволило дійти 

до наступних висновків. 

1. У сучасному глобалізованому світі міжнародне співробітництво стає потужним 

інструментом взаємодії не лише держав, а й інших суб’єктів міжнародних відносин. 

Осмислення категорії «міжнародне співробітництво» дозволяє не тільки глибше зрозуміти 

природу основних процесів у світовій політиці, а й власне розкриває причини 

використання такої форми взаємодії між окремими регіонами.  

Питання міжнародного співробітництва перебуває у центрі полеміки двох 

напрямів політичної теорії – реалістичної та ліберальної, а також ґрунтовно розглядається 

представниками конструктивізму, історичного інституціоналізму, французької та 

британської шкіл соціології міжнародних відносин. На думку дисертанта, досить слушним 

є напрацювання французького науковця Б. Баді, який пропонує розглядати міжнародне 

співробітництво між суб’єктами різнорівневого порядку, чим, насамперед, і виділяється 

співробітництво ЄС – ЛАКБ. Власне це знаходить конкретне відображення у стратегічних 

документах ЄС щодо одночасного формування комплексу взаємодій в регіоні Латинської 

Америки та Карибського басейну. 

Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що наразі як ЄС, так і 

регіональні інституції та держави ЛАКБ здійснюють пошуки партнерів не лише у своїх 

регіонах, а й прагнуть побудувати взаємовигідне міжрегіональне співробітництво. 

Насамперед, виділеною є позиція Європейського Союзу, який системно підтримуючи 

власну регіональну інтеграцію, активно просуває ідею міжрегіоналізму як механізму для 

своїх зовнішніх зв’язків. Міжрегіоналізм для ЄС сформулювався, власне, як спосіб 

втілення та розповсюдження регіонального управління європейського типу. Така стратегія 

перетворила ЄС, без сумніву, на саму активну організацію з розбудови міжрегіональних 

зв’язків, яку багато дослідників справедливо пов’язують із фактичним втіленням 

концепції міжрегіоналізму на практиці.  
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Власне концепція міжрегіоналізму суттєво допомагає сучасним акторам 

міжнародних відносин вдало поєднувати посилення власних позиції в своєму регіоні через 

регіональну інтеграцію та диверсифікувати традиційні зв’язки з акторами інших регіонів 

шляхом співробітництва в економічній, політичній та інших сферах. Концепція 

міжрегіоналізму використовується суб’єктами міжрегіонального співробітництва 

ЄС – ЛАКБ як основа для визначення їхніх позицій щодо взаємного діалогу, окреслення 

формату та рівнів міжрегіонального співробітництва. 

2. На основі аналізу міжрегіонального співробітництва між ЄС та ЛАКБ автором 

виділено чотири моделі взаємодії двох регіонів: модель «ЄС – окремі країни ЛАКБ» 

(співпраця з Мексикою, Чилі, Бразилією та групами держав, об’єднаними аналогічними 

договорами); модель «окремі країни ЄС – країни ЛАКБ» (взаємодія в рамках 

Ібероамериканських зустрічей, Португало–бразильських самітів тощо) та модель 

«організація – організація», за якої ЄС співпрацює з окремими організаціями в ЛАКБ.  

Окремо варто виділити модель «регіон–регіон», яка з’явилася після створення СЕЛАК та 

налагодження співробітництва ЄС з цією організацією. Усі моделі існують паралельно і 

це забезпечує сторонам міжрегіонального діалогу необхідну гнучкість.  

Проведене дослідження дозволялило автору виокремити наступні групи суб’єктів 

міжрегіональної співпраці ЄС – ЛАКБ: Європейський Союз та його окремі держави–

члени з одного боку, а з іншого – власне 5 міжнародних організацій  (СЕЛАК, 

МЕРКОСУР, АСН, ЦАСІ та КАРІКОМ) та окремі держави Латинської Америки та 

Карибського басейну.  

Автор доводить, що створення механізму ЄС для визначення спільної політики 

щодо інших регіонів, в тому числі ЛАКБ, потребувало часу і узгодження позицій. 

З’ясовано, що у певних сферах, ЄС як наднаціональна міжнародна інституція має 

виключну компетенцію у своїй зовнішній політиці, втім питання щодо надання інвестицій, 

надсилання військових місій чи підписання угод про асоціацію залишаються на розсуд 

кожного окремого члена ЄС (шляхом ратифікації національними парламентами). Власне, 

основну роль у співробітництві з ЛАКБ відіграють Європейська Комісія, Президент 

Європейської Ради, Верховний представник ЄС з зовнішньої політики та політики 
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безпеки, а також окремі держави ЄС, які активно пропагують співробітництво саме з 

регіоном ЛАКБ, насамперед – Іспанія та Португалія. 

Серед країн ЛАКБ автором виділено чотири групи країн, які взаємодіють з ЄС з 

різним ступенем інтенсивності: 1) Мексика, Чилі, Бразилія як стратегічні партнери ЄС у 

регіоні ЛАКБ; 2) Перу, Колумбія та Еквадор – держави, з якими створена зона вільної 

торгівлі та здійснюється посилений політичний діалог; 3) інші держави ЛАКБ – 

підписанти регіональних та національних програм допомоги ЄС; 4) держави, з якими ЄС 

періодично призупиняє чи обмежує співробітництво (у минулому у цю групу потрапляли 

Куба та Гондурас через недемократичні процеси в цих країнах, що протирічило 

принципам ЄС). Дисертантом відзначається, що попри заяви ЄС, що ЛАКБ є важливим 

політичним та економічним партнером, наразі ще не налагоджено стратегічного 

партнерства з низкою потужних країн регіону. 

3. В результаті проведеного дослідження процесу становлення та розвитку 

співробітнцитва ЄС з країнами та міжнародними організаціями ЛАКБ, автор прийшов до 

висновку, що міжрегіональні зв’язки між європейською та латиноамериканською 

частинами світу побудовані на сторічних традиціях та значною мірою еволюціонували в 

другій половині ХХ ст., але особливої інтенсивності вони набули саме протягом останніх 

трьох десятиліть. На думку автора, такий активний характер взаємодії пояснюється 

низкою причин. По–перше, країни ЄС і ЛАКБ солідарні в позиціях з низки ключових 

проблем міжнародних відносин, а саме: виступають за багатополярний світоустрій, за 

примат міжнародного права і зниження силового фактора, за розвиток демократії, повагу 

прав і свобод людини, за більш уважне ставлення до проблем навколишнього середовища. 

По-друге, обом регіонам співпраця вигідна економічно: ЄС є одним із найбільших 

інвесторів в економіки країн ЛАКБ і торговим партнером регіону. По–третє, важливим 

фактором взаємодії ЄС і ЛАКБ є історико–культурна спорідненість (спільність) регіонів, 

про що регулярно заявляють представники обох сторін.  Власне, наявні спільні цінності 

європейської та латиноамериканської цивілізацій, лінгвістичний і релігійний фактор 

також значною мірою обумовлюють успіх міжрегіонального діалогу. 

Проаналізувавши співпрацю ЄС з країнами ЛАКБ автор систематизував наявну 

договірно-правову базу цих взаємин. Угоди «першого покоління», які підписувалися у 



181 
1970-х роках, були доповнені новими темами взаємного співробітництва, що згодом 

знайшло відображення в угодах «другого покоління», а потім, «третього». У 1990-х роках 

ЄС були підписані угоди про співробітництво майже з усіма країнами ЛАКБ, які згодом 

були замінені Угодами про партнерство та співробітництво. Наразі найвищим рівнем угод 

вважаються угоди про асоціацію або угоди «четвертого покоління». Усі угоди, підписані 

ЄС з державами та організаціями ЛАКБ, мають трикомпонентну структуру, а саме 

економічний, політичний та коопераційний елементи (Додаток 3). Втім, ЄС визнає, що 

форми співпраці з державами у ЛАКБ не можуть здійснюватися на основі однакових 

критеріїв як для розвинених, так і економічно слабких держав.  

Висвітлено, що наразі ЄС має низку угод про співробітництво з окремими 

регіональними організаціями ЛАКБ, а саме АСН, МЕРКОСУР та ЦАСІ. По моделі 

«організація-організація» ЄС має також угоду про асоціацію для Центральної Америки, а 

з 2013 р. на основі Планів дій відбувається співробітництво між ЄС та СЕЛАК.  

Для ЄС розгортання механізмів співпраці означає посилення свого міжнародного 

іміджу, пов’язаного із зобов’язанням щодо сталого розвитку, шляхом заохочення 

демократії та соціальної інтеграції в інших країнах і, таким чином, ЄС позиціонує себе як 

провідний актор сучасних міжнародних відносин. У свою чергу, країни ЛАКБ прагнуть 

якнайефективніше використати фінансові ресурси, призначені для підтримки їх розвитку.  

Останнім часом значно розширилися сфери співпраці між двома регіонами. 

Економічний діалог, який був пріоритетним напрямком співробітництва у ХХ ст., 

доповнюється політичним; активно розвивається гуманітарне співробітництво. В останнє 

десятиліття помітне посилення взаємодії між регіонами у сфері енергетики та екології.  

4. У рамках дослідження встановлено, що ЄС має узгоджену, послідовну та 

комплексну міжрегіональну стратегію щодо співробітництва з ЛАКБ. Це відображається 

у стратегічних документах Європейської Комісії щодо співробітництва з регіоном 

вцілому, співробітництва з окремими державами та організаціями. Незважаючи на те, що 

стратегічні документи ЄС щодо ЛАКБ не оновлювалися протягом останніх п’яти років, 

регіональні та національні індикативні програми продовжують втілюватися на виконання 

цих стратегій до 2020 року, після чого логічним видається, на думку автора, підписання 

нових програм. Крім того, існує ряд програм, які направлені на співробітництво між ЄС та 
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ЛАКБ в окремих сферах, а наразі діюча Багаторічна індикативна програма для ЛАКБ 

2014–2020 рр. має об’єднати усі програми для  ЛАКБ.  

ЄС визначає пріоритетним співробітництво з регіональними міжнародними 

організаціями над співробітництвом з окремими державами регіону. Так, у стратегічному 

документі «Європейський Союз – Латинська Америка – Карибський басейн: просування 

разом», який був схвалений в 1999 р., Європейською Комісією визначається, що надалі 

політичне партнерство має здійснюватися на основі діалогу інтеграційних угрупувань 

обох регіонів. Пріоритетним визначається співробітництво з п’ятьма вищезгаданими 

організаціями ЛАКБ. Таким чином, ЄС намагається позиціонувати себе як успішний 

інтеграційний проект і заохочує розбудову в регіоні ЛАКБ організацій з 

наднаціональними елементами управління на основі європейського досвіду для 

посилення своєї ролі у світі як системоутворюючого стабілізуючого елементу. 

Організації та держави ЛАКБ мають фрагментарне бачення майбутнього діалогу 

з ЄС. Це, в першу чергу, пов’язано з тривалою відсутністю однієї потужної організації в 

регіоні, яка могла б відстоювати позицію регіону на міжнародній арені. СЕЛАК, яка може 

виконати таку функцію, ще не є достатньо інституціоналізованою та лише починає діалог 

з ЄС. Крім того, політичні та економічні протиріччя, які існують між окремими державами 

в ЛАКБ, унеможливлюють створення спільної позиції у діалозі з іншими регіонами. 

Частина держав в регіоні ЛАКБ наразі ще не визначають співробітництво з ЄС 

пріоритетним, оскільки очікують на преференції США, Китаю чи Росії, які також активно 

проводять свою політику у регіоні.  

5. Співробітництво ЄС з регіоном ЛАКБ являє собою комплекс форм забезпечення 

та механізмів реалізації міжрегіональної взаємодії, який вибудуваний на відповідній 

інституційній базі та визначеній стратегії. У своїй взаємодії суб’єкти міжрегіонального 

співробітництва ЄС – ЛАКБ використовують, насамперед, такі форми та механізми, як 

проведення самітів, зустрічі міністрів, міжпарламентське співробітництво, 

ібероамериканське співробітництво, програми розвитку, створення «спільних зон», 

налагодження горизонтальних зв’язків шляхом проведення різноманітних форумів тощо. 

Загалом механізми міжрегіонального співробітництва є досить ефективними та відіграють 

важливу роль у побудові та розвитку співпраці між двома регіонами. 
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Наразі основним механізмом міжрегіонального співробітництва ЄС – ЛАКБ є 

проведення самітів, під час яких окреслюються та закріплюються сфери міжрегіональної 

співпраці. Протягом двох десятиліть проведення самітів, розширилося коло суб’єктів, які 

беруть участь у таких зустрічах, саміти перетворилися із одноденного заходу на низку 

форумів, засідань та переговорів протягом визначеного періоду часу, а рішення, прийняті 

під час цих самітів, визначають зміни у пріорітетних сферах співпраці. Для узгодження 

плану дій та виконання рішень, прийнятих під час самітів, відбуваються зустрічі міністрів 

закордонних справ та профільних міністрів. 

Продовжує використовуватися як платформа для пошуку спільних інтересів та 

знаходження компромісів міжпарламентське співробітництво. Зі створенням 

Європейсько–Латиноамериканської парламентської асамблеї у 2006 році, періодичні 

зустрічі парламентарів замінені постійно діючими комітетами зі співробітництва у 

політичній, економічній та соціальній сферах. 

Нових обрисів у ХХІ ст. набуло ібероамериканське співробітництво у форматі 

Іспанія та Португалія – країни ЛАКБ,  засноване на спільній культурній спадщині, 

технічній та фінансовій співпраці. Воно допомагає забезпечити безперервність діалогу 

двох регіонів та покращити відносини у політичній, економічній і соціальній сферах між 

суб’єктами співробітництва. Власне, ібероамериканські саміти у форматі 

«багатосторонньої президентської дипломатії» заклали підвалини для проведення самітів 

ЄС – ЛАКБ. Наразі з метою координації зусиль міжрегіонального діалогу в рамках 

ібероамериканського формату співробітництва діє Генеральний секретаріат та Комітет із 

стратегічного управління.  

В сучасній практиці співробітництва ЄС – ЛАКБ функціонує також низка 

спільних органів, де представники ЄС і латиноамериканських держав та організацій 

обговорюють теми, які становлять спільний інтерес, а також напрацьовують спільні 

рішення щодо покращення реалізації домовленостей, наприклад, Спільна рада для 

Мексики та Бразилії, Рада з асоціації для Чилі та Спільний комітет ЄС – Чилі (Додаток 4), 

Рада зі співробітництва ЄС – МЕРКОСУР, Спільна рада ЄС – КАРІФОРУМ та спільні 

робочі групи в рамках співробітництва ЄС з Центральною Америкою.  
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Досить дієвою формою міжрегіонального співробітництва є різноманітні 

програми допомоги Комісії ЄС, Європейського інвестиційного банку та Європейського 

фонду розвитку державам та організаціям ЛАКБ. Такі програми передбачають як 

фінансову, так і консультативну допомогу, що сприяє розвитку економік, соціальної сфери 

та подоланню бідності в регіоні ЛАКБ.  

Окрему категорію форм та механізмів міжрегіонального співробітництва 

складають тематичні форуми із залученням бізнесу та громадянського суспільства, спільні 

фонди (Європейсько–Латиноамериканський фонд та Інвестиційний фонд для Латинської 

Америки), а також такі дієві платформи взаємодії як спільні зони – це, насамперед, зона 

вільної торгівлі та спільна освітня зона, які наразі суттєво активізувалися. 

6. В результаті проведеного дослідження автор виділяє низку проблемних питань, 

які впливають на розвиток співробітництва ЄС – ЛАКБ.  

Варто зважати на те, що регіон ЛАКБ – складний і багатовимірний, з великою 

диверсифікацією суб’єктів у регіоні. Наявні відмінності у рівнях економічного розвитку 

держав регіону знаходять своє відображення як у існуючій конкуренції щодо отримання 

зовнішньої допомоги, так і у різних очікуваннях від співробітництва з іншими суб’єктами 

всередині та поза межами регіону. Протягом останніх десятиліть прослідковується зміна 

зовнішньополітичних векторів країн регіону, що значною мірою впливає на позиції їхніх 

еліт власне і щодо проблематики співробітництва. Наразі у зв’язку із ситуацією у 

Венесуелі помітне формування в окремих державах ЛАКБ суттєво відмінних підходів 

щодо безпекового питання та участі інших суб’єктів міжнародних відносин у житті 

регіону ЛАКБ. 

Зважаючи на певні особливості інтеграції у регіоні ЛАКБ, а саме те, що у другій 

половині ХХ ст. першочерговими цілями долучення держав до регіональних проектів 

було, насамперед, забезпечення свого економічного розвитку і різноманіття 

внутрішньорегіональних інтеграційний проектів створювало ілюзію можливості 

вирішення цього питання, латиноамериканські держави часто залучалися, і ця практика 

має своє продовження, до усіх можливих регіональних інтеграційних проектів, хоча цілі 

таких об’єднань могли кардинально відрізнятися і навіть суперечити один одному. Наразі 

помітне існування різних конфігурацій та різних швидкостей інтеграції в ЛАКБ, а в рамках 
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діяльності міжнародних міжурядових організацій регіону не рідко спостерігається 

неузгодженість позицій між самими членами організацій, в тому числі щодо питань 

міжрегіонального співробітництва. Наприклад, такими суттєвими розбіжностями у 

позиціях між державами-членами відзначаються, насамперед, МЕРКОСУР та АСН. 

Вищезазначені фактори значною мірою впливають на готовність формування 

спільної позиції зі сторони суб’єктів регіону ЛАКБ щодо співробітництва з Європейським 

Союзом. Таке загальнорегіональне інтеграційне об’єднання як Співтовариство 

латиноамериканських та карибських держав, на яке покладалися надії щодо подолання 

розрізненості позицій, ще не виконує об’єднавчу роль серед держав ЛАКБ через свою 

інституційну слабкість.   

Більш того, на терені ЛАКБ поки що немає зацікавлених органів чи організацій, 

які б здійснювали аналіз рівня співробітництва з Європейським Союзом, визначали вплив 

такого співробітництва на розвиток суб’єктів регіону та перспективних напрямків 

міжрегіональної співпраці. Ті аналітичні центри, що існують, частіше подають аналіз 

правової бази міжрегіонального співробітництва, або подають офіційну позицію 

європейської сторони. 

Власне наразі відзначається підвищення активності країн ЛАКБ на світовій 

політичній арені і збільшення зацікавленості у регіоні інших потужних держав. 

Насамперед, активну політику у регіоні проводять США, Китай та Росія, що в свою чергу 

впливає на те, що частина держав в регіоні ЛАКБ не завжди визначають пріоритетним 

співробітництво з ЄС, оскільки очікують на преференції від інших міжнародних гравців. 

Проведене дослідження також засвідчує, що політичний діалог між Європейським 

Союзом та державами і міжнародними організаціями ЛАКБ є ще не досить виразним і 

потребує більшої уваги суб’єктів міжрегіональної взаємодії. В цьому контексті можна 

стверджувати про помітну фрагментарність взаємодії та недостатню координацію позицій 

ЄС та ЛАКБ в рамках ООН чи інших міжнародних універсальних організаціях, що може 

стати об’єктом окремого ґрунтовного наукового дослідження. 

Попри висловненні застереження, автор вважає, що сформований комплекс форм 

та механізмів міжрегіонального співробітництва ЄС – ЛАКБ дозволяє подолати 

негативний вплив зазначених факторів. Існуючий інструментарій співробітництва ЄС – 
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ЛАКБ є доволі гнучким, що дозволяє суб’єктам міжрегіональної взаємодії обирати ті 

форми та механізми, які найкраще працюють на конкретному рівні взаємодії та для 

ефективного вирішення окремих питань міжрегіональної співпраці.  

Більш того, результати аналізу Програм розвитку ЄС для держав та організацій 

ЛАКБ, показали, що завдяки тісній міжрегіональній співпраці в останні роки в регіоні 

спостерігається значне економічне зростання; регіон ЛАКБ загалом демонструє ознаки 

готовності рухатися вперед як у внутрішньорегіональній інтеграції, так і у координації 

зовнішніх політик країн регіону та політичному діалозі з ЄС; існує чіткий запит на 

посилення зусиль Комісії ЄС щодо доповнення національних стратегій щодо регіону 

ЛАКБ широкими ініціативами, розробленими власне на рівні латиноамериканського та 

карибського регіону. 

7. Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що механізми 

міжрегіонального діалогу ЄС і ЛАКБ є універсальними та можуть застосовуватися 

іншими суб’єктами, наприклад, Україною. У своїх відносинах з ЄС Україні, насамперед, 

варто посилити міжпарламентський діалог, а саме в рамках роботи постійних комітетів з 

різних сфер діяльності. Суттєво допомогти розбудувати міцні зв’язки та отримати більшу 

підтримку українських ініціатив у Європейському Союзі, на нашу думку, може 

неформальний діалог, який наразі майже не використовується офіційними установами 

України як потужний механізм співробітництва. 

З іншого боку, досліджений досвід співробітництва ЄС з ЛАКБ може бути також 

корисним і для розбудови співробітництва України власне з регіоном ЛАКБ. Наприклад, 

цілком слушним виглядає використання Україною дипломатії самітів для поглиблення 

своїх зв’язків із державами та організаціями ЛАКБ, оскільки вона вже має практику 

проведення таких самітів із Європейським Союзом. Для побудови стійких горизонтальних 

зв’язків України з ЛАКБ, заслуговує на увагу досвід ЄС – ЛАКБ по моделі співробітництва 

«держава–держава» та проведення форумів громадянського суспільства. Власне, досвід 

співпраці держав ЛАКБ з ЄС може бути корисним для України при налагоджуванні 

співробітництва з іншими географічно віддаленими регіонами. 
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Додаток 1 

 

Моделі міжрегіонального співробітництва ЄС – ЛАКБ (до вступу в дію 

Лісабонської Угоди)
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Додаток 2 

 

Суб’єкти міжрегіонального діалогу зі сторони регіону Латинської Америки 

та Карибського басейну 
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Додаток 3 

 

Компоненти типових угод ЄС з країнами ЛАКБ 
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Додаток 4 

 

Інституційна структура міжрегіонального співробітництва ЄС з Мексикою, 

Чилі та Бразилією 
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Додаток 5 

Саміти ЄС – ЛАКБ  

(з 2013 ЄС – СЕЛАК) 

Рік Місце 
проведення Основні питання Основні результати 

1999 Ріо-де-
Жанейро 

Права людини, боротьба з різними 
формами нетерпимості, міжнародна 
безпека, природні ресурси, освіта, 
медицина 

Запуск стратегічного партнерства ЄС – 
ЛАКБ; розпочато переговори ЄС – 
МЕРКОСУР; 
Запропоновано проводити бізнес–
формуми 

2002 Мадрид 

Гендерна рівність, інфраструктура, 
малий та середній бізнес, наркоманія, 
організована злочинність, корупція, 
інтеграційні процеси, торгівля, 
інвестиції 

Оголошення Угоди про Асоціацію між 
ЄС та Чилі; запуск програм ALBAN; 
представлення концепції спільного 
освітнього простору та простору знань 
між ЄС та ЛАКБ 

2004 Гвадалахара 
Cоціальна згуртованість, регіональна 
інтеграція, інформаційне суспільство, 
міжнародна безпека 

Запуск програми EUROsociAL 

2006 Відень 
Охорона здоров’я, освіта, управління, 
зайнятість, маргіналізація, бідність, 
права людини, сталий розвиток 

Розпочато переговори між ЄС та 
Центральною Америкою щодо Угоди 
про асоціацією, запуск переговорів між 
ЄС та АСН щодо Угоди про асоціацією, 
засновано Парламентську асамблею ЄС 
– ЛАКБ 

2008 Ліма Енергетика, міграція, зміна клімату, 
боротьба з бідністю 

Запуск EUrocLIMA; презентація 
концепції Фонду ЄС – ЛАКБ; прийнято 
рішення про початок Структурованого і 
всеохоплюючого діалогу з питань 
міграції; створено Інвестиційний фонд 
для Латинської Америки 

2010 Мадрид 

Фінансова криза, наука, дослідження, 
інновації, технології; навколишнє 
середовище, зміна клімату; регіональна 
інтеграція; міграція; боротьба з 
наркотиками 

Прийнято рішення про створення 
СЕЛАК 

2013* Сантьяго 

наука, дослідження, інновації, 
технології; навколишнє середовище, 
зміна клімату; регіональна інтеграція; 
міграція; боротьба з наркотиками; 
гендерні питання; інвестиції 

Розпочато діалог по моделі «регіон – 
регіон» 

2015* Брюсель 

наука, дослідження, інновації, 
технології; навколишнє середовище, 
зміна клімату; регіональна інтеграція; 
міграція; боротьба з наркотиками; 
гендерні питання; інвестиції; вища 
освіта; безпека громадян 

Домовлено про перегляд угод ЄС з Чилі 
та Мексикою; продовження 
налагодження зв’язків ЄС з Кубою 

* Саміт ЄС – СЕЛАК 

 

Розроблено автором на основі: спільних декларацій ЄС – ЛАКБ; Плану дій ЄС – ЛАКБ; 

декларацій ЄС – СЕЛАК; Планів дій ЄС – СЕЛАК, що видавалися по завершенню кожного саміту.  
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Додаток 6 

Ібероaмериканські саміти 
 

Рік Місце 
проведення Основні питання Основні результати 

1991 Гвадалахара 
(Мексика) 

Саміт не мав порядку денного. Домовилися про проведення консультацій та 
координацію дій/позицій 

1992 Мадрид (Іспанія) Економічний та соціальний 
розвиток, подолання 
конфлікту у Центральній 
Америці 

Співпраця у економічній та соціальній сфері, 
взаємодія в рамках ООН, необхідність 
реформування ОАД, створення 
координаційної групи з п’ятьох країн. 

1993 Сальвадор де 
Байя (Бразилія) 

Права людини та демократія, 
торгівля, фінанси, сталий 
розвиток, міграція населення 

Співробітництво Північ-Підвень, підтримка 
кандидатур Бразилії та Іспанії на посади 
непостійних членів ООН 

1994 Картахена 
(Колумбія) 

Свобода міжнародного обміну 
товарами та послугами 

Заключна декларація «Торгівля та інтеграція 
як елементи ібероамериканського розвитку» 

1995 Барілоче 
(Аргентина) 

Питання освіти, посилення 
боротьби з тероризмом, 
корупцією, наркобізнесом 
 

Необхідність поглиблення та розширення 
регіональних інтеграційний процесів 
використовуючи наукові та технічні 
досягнення. Основна передумова - посилення 
уваги до питання освіти. Підписана 
Конвенція про співробітництво в рамках 
Ібероамериканської конференції. Домовлено 
не втручатися у справи Куби, але закликали 
демократизувати суспільство 

1996 Вінья-дель-Мар 
(Чилі) 

Права людини, посилення 
демократичних інститутів, 
політичний плюрадізм, 
регіональна інтеграція, 
створення механізмів 
попередження воєнних 
переворотів 

Декларація Вінья-дель-Мар (т.з. 
Демократична конституція Ібероамерики)  
Заснування програми політичного 
співробітництва ібероамериканських країн  

1997 Маргаріта 
(Венесуела) 

Етичні цінності демократії, 
захист демократії, 
верховенство закону, 
політичний плюралізм, сталий 
розвиток, політичне 
фінансування 

Заключна декларація «Етичні цінності 
демократії». 
Захист громадянських, культурних, 
економічних, політичниз та соціальних прав, 
висловлена підтримка роботи ООН щодо 
вирішення проблем біженців 

1998 Опорто 
(Португалія) 

Торгова лібералізація, 
економічна інтеграція, 
соціальна справедливість  

Підтримка створення Міжнародного 
кримінального суду. Застосування принципу 
багатосторонності та інституційованого 
політичного діалогу з іншими регіонами. 
Створення Секретаріату 
ібероамериканського співробітництва 

1999 Гавана (Куба) Міжнародна фінансова 
ситуація та її вплив на 
Ібероамерику, глобалізація 

Представлено та затверджено структуру та 
принципи діяльності Секретаріату 

2000 Панама (Панама) Проблеми дітей та підлітків, 
права людини, посилення 
демократичних інститутів, 
політичний плюрадізм, 
регіональна інтеграція, 
знження рівня бідності 

Затверджено план роботи Секретаріату 
ібероамериканського співробітництва 

2001 Ліма (Перу) Участь жінок у соціальному та 
політичному житті країн, 
подолання різних форм 
дискримінації, проблеми 
мігрантів, охорона здоров’я, 
боротьбо з тероризмом 

Домовлено про заснування Інвестиційного 
форуму Латинської Америки, співпрацб в 
рамках ООН щодо зміни клімату та 
Кіотського протоколу 
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2002 Баваро 

(Домініканська 
Республіка) 

Економічне та фінансове 
співробітництво, освіта, 
охорона навколишнього 
середовища, інформаційні 
технології, міграція, боротьба 
з наркотиками 

Створена робоча група щодо розробки 
інституційної структури 
Ібероамериканського співробітництва 
(комісія Кардозо). Підтримка Всесвітнього 
форуму з інформаційного суспільства ООН 

2003 Санта Крус де ла 
Сьєрра (Болівія) 

Подолання бідності, 
зміцнення інституційного 
потенціалу держав, боротьба з 
корупцією, інфраструктура, 
торгівля людьми 

Підтримка реформування Ради Безпеки ООН 
та ратифікації Римського статуту 

2004 Сан-Хосе (Коста 
Ріка) 

Забезпечення миру, 
демократія, соціальний 
розвиток, освіта 

Прийнято Статут Генерального 
ібероамериканського секретаріату 

2005 Саламанка 
(Іспанія) 

Проблеми і цілі економічного 
розвитку, імміграція, роль 
Ібероамерики у світі 
 

Андорра вперше приймала участь у самітах. 
Декларація Саламанка +16 спеціальних 
комюніке. 
Домовленість про багатосторонній підхід для 
вирішення проблем, подолання фінансової та 
торгівельної асиметрії між країнами, 
координація міграційної політики, подолання 
дискримінації, подолати безграмотність до 
2015 року. 
Затверджено Дорожню картк ІСН 

2006 
 
 

Монтевідео 
(Уругвай) 

Демократія, права людини, 
боротьба з тероризмом, 
корупцією та відмиванням 
грошей, міграція, подолання 
голоду та бідності, культура, 
освіта, молодь, охорона 
здоров’я 

Була ідея створити іспанський корпус миру 
для виконання гуманітарних місій в 
Латинській Америці. Прийнята 
Ібероамериканська культурна хартія 

2007 Сантьяго (Чилі) Соціальна згуртованість, 
сталий екомонічний розвиток, 
наука і технології 

2008 рік був проголошений 
«латиноамериканським роком проти усіх 
форм дискримінації». Прийнята 
Ібероамериканська хартія з елетронного 
врядування 

2008 Сальвадор 
(Сальвадор) 

Молодь, освіта, приватно-
публічні партнерства, наука і 
технології, волонтерство, 
міграція 

Вступ у дію Ібероамериканськоі конвенції з 
прав молоді. Затвердження 
Ібероамериканського плану з співпраці та 
інтеграції для молоді на 2009-2015 рр. 

2009 Лісабон 
(Португалія) 

Інновації та знання, науковий 
та технологічний розвиток, 
інформаційні технології 

Бельгії та Італії надано статус асоційованих 
спостерігачів Ібероамериканської 
конференції 

2010 Мар дель Плата 
(Аргентина) 

Освіта, правосуддя Затверджено програму «Цілі 2021: освіта, 
якої ми прагнемо для двохтисячного 
покоління». 
Філіпіни, Нідерланди, Морокко, Франція 
надано статус асоційованих спостерігачів 
Ібероамериканської конференції. Андська 
корпорація з розвитку, Всесвітня 
продовольча програма та Міжамериканський 
банк розвитку отримати статус 
консультативних спостерігачів 

2011  Асунсьон 
(Парагвай) 

Державне управління, 
державна служба, регуляторна 
реформа, податкова політика 

Висловлена підтримка документу 
«Трансформація держав задля розвитку 
Латинської Америки» 

2012 Кадіс (Іспанія) Відзначення 200-річчя першої 
іспанської конституції, 
питання торгівлі, інвестиції, 
малий та середній бізнес 

Початок співпраці у сфері поліції та 
соціального включення людей з інвалідністю 



246 
2013 Панама (Панама) Соціальна політика, 

інвестиції, рух товарів та 
послуг, культурна співпраця 

Міжнародна організація з міграції, 
Латиноамериканська асоціація інтеграції, 
Міжнародна організація праці, Економічна 
Комісія для Латинської Америки, ПРООН, 
Панамериканська організація охорони 
здоров’я та Програма ООН з навколишнього 
середовища отримали статус асоційованих 
спостерігачів 

2014 Велакрус 
(Мексика) 

Навчання, інновації, культура, 
мобільність науковців та 
дослідників, використання 
нових технологій 

Підтримано План по подоланню 
неграмотності в ібероамериканських країнах 
на 2015-2021 роки 

2016 Картахена 
(Колумбія) 

Молодь, освіта, 
підтриємництво 

Затверджено Іберо-американський пакт про 
молодь, домовилися долучити інші 
організації до Ібероамериканьского простору 
знань 

2018 Гватемала 
(Гватемала) 

Міграція та проблема 
біженців, співробітництво 
Південь-Південь, зміна 
клімату 

Прийнято Програму дій на 2019-2022 рр.. 
Домовилися про просування 
ібероамериканськоґ інноваційноґ стратегії 

 
Розроблено автором на основі декларацій та рішень, які видавалися по завершенню кожного саміту 
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