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АНОТАЦІЯ 

Горопаха С.В. Інтеграція Республіки Хорватія в Європейський Союз 

(1992-2013 рр.). – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.02 «Всесвітня історія». – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України. – Київ, 2018. 

Кінець ХХ – початок ХХІ ст. – це період кардинальних змін на 

європейському континенті та у світі загалом, який характеризується 

припиненням тривалої «холодної війни» між двома військово-політичними й 

соціально-економічними блоками, очолюваними СРСР і США, та 

поглибленням процесів європейської інтеграції в країнах-колишніх учасницях 

соціалістичного табору.  

Однією з активних учасниць згаданих процесів була Республіка Хорватія 

(РХ), яка 1 липня 2013 р. набула повноправне членство в Європейському 

Союзі (ЄС) та стала 28-ю країною об’єднаної європейської спільноти. Вступ 

до ЄС ознаменував виконання однієї з головних, поряд зі вступом у НАТО 

2009 р., зовнішньополітичних цілей країни та величезний поступ у процесі 

довгострокової консолідації нації. Хорватський євроінтеграційний шлях 

супроводжувався важкими трансформаційними процесами, спрямованими на 

подолання залишків соціалістичного минулого і збройного конфлікту початку 

1990-х рр. та реформування усіх сфер суспільного життя до стандартів ЄС.  

Вивчення євроінтеграційних процесів у Хорватії, її досвіду інституційно-

правового механізму забезпечення курсу на інтеграцію до ЄС і 

внутрішньополітичні та соціально-економічні трансформації відповідно до 

стандартів ЄС має важливе значення для України, насамперед, у контексті 

ефективної імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і 

забезпечення виконання конституційної норми щодо стратегічного курсу 

держави на набуття повноправного членства в Європейському Союзі. 
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Із цією метою автором було здійснено комплексний науковий, 

неупереджений та об’єктивний аналіз становлення і розвитку двосторонніх 

відносин між Республікою Хорватія та Європейським Союзом, а також етапів 

євроінтеграційного шляху цієї країни Південно-Східної Європи у період 1992-

2013 рр. 

Історіографія досліджуваної проблеми представлена незначною 

кількістю розвідок, окремими розділами дисертаційних досліджень та 

монографій, статтями українських та зарубіжних науковців. Зокрема, 

вітчизняні дослідники спрямовували свої зусилля на вивчення лише окремих 

аспектів цієї теми, які розглянуто, як правило, фрагментарно. Праці 

хорватських та західних науковців розширили можливості для дослідження 

теми даної наукової роботи, а сама проблематика зазнала глибшої розробки. 

Джерельна база дисертаційного дослідження є достатньо 

репрезентативною та складається з опублікованих і неопублікованих 

документів та матеріалів, зокрема документів Європейського Союзу та 

Хорватії, які стосувалися відносин ЄС – РХ та безпосередньо або 

опосередковано пов’язані з ходом імплементації хорватського 

євроінтеграційного курсу. Важливе місце в джерельній базі дослідження 

посідають неопубліковані матеріали фондів Галузевого державного архіву 

Міністерства закордонних справ України та поточних архівів Другого 

європейського департаменту зовнішньополітичного відомства нашої держави. 

Загалом, аналіз стану наукової розробки проблеми дозволив зробити 

висновок, що, на тлі наявності інтересу в науковців до дослідження 

інтеграційних процесів в Європі, у вітчизняній історичній науці відсутнє 

узагальнювальне комплексне дослідження євроінтеграційного шляху 

Хорватії. Зазначене зумовило підготовку презентованої дисертаційної роботи, 

її змістове та концептуальне наповнення. 

Автором з’ясовано історичні передумови інтеграції Хорватії до ЄС та 

виявлено механізми розширення ЄС на Схід. Незважаючи на те, що офіційні 

відносини з ЄС було започатковано ще в січні 1992 р., а основою зовнішньої 
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політики новоствореної хорватської держави стало включення в процеси 

європейської інтеграції, упродовж 1990-х рр. відносини між РХ та ЄС не 

відзначалися активним розвитком та були на низькому рівні. Реальною 

можливістю наповнення євроінтеграційної стратегії Хорватії конкретним 

змістом стала повна зміна влади 2000 р. за результатами парламентських та 

позачергових президентських виборів. 

Інтеграційна політика ЄС щодо Західних Балкан, включаючи й Хорватію, 

реалізовувалася в рамках стратегії асиметричної інтеграції до ЄС та 

застосування індивідуального підходу до країн цього регіону через такі 

інструменти: Регіональний підхід (1996 р.), Стратегія обумовленої підтримки 

(1997 р.), Пакт стабільності для Південно-Східної Європи й Процес 

стабілізації та асоціації (1999 р.). Заключні документи засідання Європейської 

ради в м. Санта-Марія-да-Фейра (2000 р.) та Загребського саміту (2000 р.), які 

підтвердили європейську перспективу Хорватії, дали старт переговорам щодо 

укладення Угоди про стабілізацію та асоціацію. 

У дисертації простежено основні етапи еволюції відносин між Хорватією 

та ЄС, які, з урахуванням динаміки та інституційно-правової специфіки 

інтеграції РХ до Євросоюзу, запропоновано класифікувати на такі п’ять 

періодів: 1) установчий період (1992-2000 рр.) – охоплює етап з моменту 

започаткування відносин між РХ та ЄС до початку застосування ЄС особливих 

підходів до інтеграції країн Західних Балкан, у т. ч. Хорватії; 2) стабілізаційно-

асоціативний період (2001 р. – жовтень 2005 р.) – включає період від 

укладення Угоди про стабілізацію та асоціацію до моменту започаткування 

передвступних переговорів; 3) переговорний період (жовтень 

2005 р. – листопад 2011 р.) – охоплює етап ведення офіційних переговорів 

щодо членства в ЄС; 4) вступний період (грудень 2011 р. – червень 2013 р.) – 

стосується етапу ратифікації Договору про вступ Хорватії до ЄС та проміжку 

моніторингу з боку ЄК переговорних критеріїв; 5) період членства – охоплює 

етап з моменту набуття РХ членства в ЄС 1 липня 2013 р. до теперішнього 

часу. 
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У контексті дослідження проаналізовано сукупність документів, які 

становлять нормативно-правову базу європейської інтеграції Хорватії. 

Встановлено, що правову основу для набуття РХ членства в ЄС заклала Угода 

про стабілізацію та асоціацію від 2001 р. на правах асоціації, а Договір про 

вступ від 2009 р. юридично закріпив за Хорватією статус повноправного члена 

Європейського Союзу з 1 липня 2013 р. 

Автором розкрито інституційно-правовий механізм забезпечення 

євроінтеграційного курсу Хорватії, який було сформовано з урахуванням 

необхідності виконання всього комплексу заходів, передбачених 

передвступними переговорами. Виявлено елементи організаційної основи 

переговорного процесу щодо вступу Хорватії в ЄС: в уряді РХ – Державна 

делегація Хорватії з переговорів щодо вступу до ЄС, Координаційна рада з 

питань приєднання Хорватії до ЄС, Переговорна група з вступу Хорватії до 

ЄС та зовнішньополітичне відомство Хорватії, яке було головним 

координуючим урядовим органом; в хорватському парламенті – Національний 

комітет з моніторингу переговорів щодо вступу Хорватії до ЄС та Спільний 

парламентський комітет Хорватія – ЄС. 

У дисертації проаналізовано значення інтеграції Хорватії до ЄС у 

контексті як внутрішніх трансформаційних процесів, так і місця РХ в регіоні 

Південно-Східної Європи. Набуття повноправного членства в ЄС 1 липня 

2013 р. без сумніву стало величезним досягненням для Хорватії. Інтеграція в 

ЄС не лише змінила її позицію в регіоні, але й також трансформувала 

хорватське суспільство через проведення реформ у всіх сферах, зокрема в 

судовій системі, боротьбі з організованою злочинністю та корупцією. 

Хорватський досвід тривалих і кропітких переговорів, ускладнений 

додатковими критеріями ЄС щодо членства, які не застосовувалися до інших 

постсоціалістичних європейських країн, довели решті країн Західних Балкан, 

що інтеграційні цілі можна досягти шляхом політичної волі, наполегливості та 

послідовності в здійсненні необхідних реформ у напрямі демократизації 

всього суспільства. 
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Хорватія як друга постюгославська країна, яка вступила до ЄС, безумовно 

стане взірцем для інших держав Західних Балкан, а також об’єднавчим 

чинником у процесі їхньої європеїзації та імплементації курсу на вступ до 

Європейського Союзу. 

Практичне значення роботи полягає в можливості її використання в 

підготовці узагальнювальних праць, підручників та навчальних посібників з 

всесвітньої історії, написанні робіт з історії міжнародних відносин, 

країнознавства, розробці нормативних та спеціальних лекційних курсів з 

історії Хорватії та Південно-Східної Європи, під час підготовки фахівців для 

дипломатичної служби України. Результати дослідження також можуть бути 

використані у діяльності органів державної влади України, спрямованій на 

розробку та впровадження комплексу заходів у контексті європейської 

інтеграції України та поглибленні відносин України з ЄС та Хорватією. 

Ключові слова: Хорватія, Європейський Союз, європейська інтеграція, 

зовнішня політика Хорватії, гармонізація законодавства, переговори про 

членство. 

 

ABSTRACT 

Horopakha S. Integration of the Republic of Croatia into the European 

Union – On the rights of a manuscript. 

Thesis for obtaining a Candidate’s degree in historical sciences in specialty 

07.00.02 «World History». – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine. Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The end of the 20th – beginning of the 21st century is a period of radical changes 

on the European continent and in the world as a whole. It marked the end of the long 

Cold War between the two military-political and socio-economic blocks – the USSR 

and the USA, and the deepening of European integration processes in the former 

countries of the socialist camp. 
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One of the active participants in these processes was the Republic of Croatia, 

which on July 1, 2013 gained a full membership in the European Union and became 

the 28th country of the united European community. The accession to the EU marked 

the fulfillment of one of the main goals of the Croatian foreign policy, along with 

joining NATO in 2009, and a tremendous advance in the country`s long-term 

consolidation process. The integration route to the EU was accompanied by heavy 

transformation processes aimed at rejecting the legacy of the socialist and conflict 

past, as well as reforming all spheres of public life to the standards of the EU. 

The examination of European integration processes of Croatia, its experience 

of the institutional and legal mechanisms aimed at ensuring the course for integration 

into the EU, and internal political and socio-economic transformations, in 

accordance with the EU standards, are extremely important for Ukraine. First of all, 

in the context of the effective implementation of the Association Agreement between 

Ukraine and the EU, and ensuring the implementation of the constitutional norm 

regarding the state's strategic course towards the full membership in the European 

Union. 

In this regard, the author carried out a comprehensive scientific, impartial and 

objective analysis of formation and development of relations between the Republic 

of Croatia and the European Union, as well as the stages of the European integration 

route of this Western Balkan`s country in the period 1992-2013. 

Historiography of the problem is represented by insignificant number of 

researches, separate sections of dissertations and monographs, and articles of 

Ukrainian and foreign scientists. In particular, domestic researchers focused on the 

study of only certain aspects of this topic. The papers of Croatian and Western 

scholars have expanded the scope for research of subject of this scientific work, and 

the topic itself has been deeper developed. 

The list of sources for the thesis research is sufficiently representative and 

consists of published and unpublished documents and materials, in particular, legal 

acts and official documents of the European Union and Croatia, relating to the EU-

Croatia relations and directly or indirectly linked to the implementation of the 
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Croatian integration course to the EU. Unpublished materials of funds of the Branch 

State Archive of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine and the current archives 

of the Second European Department of the Ministry are an important sources of the 

research.  

In general, the analysis of the state of scientific development of the problem 

allowed us to conclude that, against the background of the interest of scientists in 

the study of integration processes in Europe, in the national historical science exists 

lack of generalizing works of the European integration route of Croatia.  

The author outlines the historical preconditions for the integration of Croatia 

into the EU and identifies the mechanisms for EU enlargement to the East. Despite 

the fact that official relations with the EU were launched in January 1992 and the 

inclusion of the newly formed Croatian foreign policy in the process of European 

integration, during the 1990s, relations between the Croatia and the EU hadn’t been 

marked by active development. A real shift for the implementation the European 

integration strategy of Croatia started with complete change of power in 2000, 

following the results of parliamentary and snap presidential elections. 

The EU integration policy for the Western Balkans, including Croatia, was 

implemented within the framework of the EU asymmetric integration strategy and 

the application of an individual approach to the countries of the region through the 

following instruments: the Regional Approach (1996), the Conditionality Strategy 

(1997),  the Stability Pact for South Eastern Europe and the Stabilization and 

Association Process (1999). Final documents of the European Council meeting in 

Santa Maria da Feira (2000) and the Zagreb Summit (2000) confirmed the European 

perspective of Croatia, and opened the negotiations on the Stabilization and 

Association Agreement. 

The thesis depicts the main stages of the evolution of relations between Croatia 

and the EU, which could be classified into five periods: 1) basic period (1992-2000) – 

covers the stage since the beginning of the Croatia-EU relations till the moment of the 

EU application of special approaches to the integration of the Western Balkans, 

including Croatia; 2) stabilization and associative period (2001-10.2005) – includes 
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the period since the conclusion of the Stabilization and Association Agreement until 

the start of the pre-accession negotiations; 3) negotiation period (10.2005-11.2011) 

– covers the stage of conducting formal negotiations on the EU membership; 4) 

accession period (12.2011-06.2013) – refers to the stage of ratification of the Treaty 

on the Accession of Croatia to the EU and the period of monitoring by the European 

Commission of negotiating criteria; 5) membership period – covers the stage since 

the moment of gaining the membership in the EU on July 1, 2013 to the present. 

In the context of the study, a set of documents, which form the legal basis of 

Croatia`s European integration, is analyzed. It has been established that the legal 

basis for the gaining of Croatian membership in the EU laid the Stabilization and 

Association Agreement of 2001, and the Accession Treaty of 2009 legally secured 

Croatia as a full member of the European Union from July 1, 2013. 

The author examined the institutional and legal mechanism for ensuring the 

European integration course of Croatia, which was formed with the necessity of 

implementing the whole complex of measures envisaged by the pre-accession 

negotiations. The organizational structure of Croatia`s accession negotiations with 

the EU included, in particular, the following elements: the State Delegation for 

Negotiations on the Accession to the EU, the Coordinating Committee for Accession 

to the EU, the Negotiating Team for the Accession to the EU, and the Foreign 

Ministry of Croatia, which was the main coordinating governmental body; in 

parliament – the Croatia-EU Joint Parliamentary Committee and the National 

Committee for Monitoring the Accession Negotiations of Croatia to the EU. 

The thesis analyzes the importance of Croatia`s integration into the EU in the 

context of both the internal transformational processes and the place of Croatia in 

the region of the Western Balkans. Gaining the full membership in the EU on July 1, 

2013 undoubtedly became a huge achievement for Croatia. Integration into the EU 

has not merely changed the position of Croatia in the region, but also transformed 

society through reforms in all areas, in particular, in the judicial system and  the fight 

against organized crime and corruption. 
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The practical significance of the thesis lies in the possibility of its use in the 

preparation of generalized works, textbooks and teaching aids in the world history, 

writing researches on the history of international relations, country studies, the 

development of legal and special lectures on the history of Croatia and the South 

Eastern Europe, the training of specialists for the diplomatic service of Ukraine. The 

results of the study can also be used in the activities of the state authorities of 

Ukraine, aimed at developing and implementing a set of measures in the context of 

European integration of Ukraine and deepening Ukraine`s relations with the EU and 

Croatia. 

Keywords: Croatia, European Union, European integration, Croatian foreign 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Кінець ХХ – початок ХХІ ст. – це період 

кардинальних змін на європейському континенті та у світі загалом: 

припинення тривалої «холодної війни» між двома військово-політичними та 

соціально-економічними блоками, очолюваними СРСР і США, та 

поглиблення процесів європейської інтеграції в колишніх країнах 

соціалістичного табору.  

Однією з активних учасниць згаданих процесів була Республіка Хорватія, 

яка 1 липня 2013 р. набула повноправне членство в Європейському Союзі та 

стала 28-ю країною об’єднаної європейської спільноти. Хорватський 

євроінтеграційний шлях супроводжувався важкими трансформаційними 

процесами, спрямованими на подолання залишків соціалістичного минулого і 

збройного конфлікту початку 1990-х рр. та реформування усіх сфер 

суспільного життя до стандартів ЄС.  

У вітчизняній науці проблема європейської інтеграції Хорватії не стала 

предметом глибокого наукового дослідження. Розробки здійснювалися лише 

щодо окремих аспектів цієї теми. Вивчення євроінтеграційних процесів у 

Хорватії, її досвіду інституційно-правового механізму забезпечення курсу на 

інтеграцію до ЄС і внутрішньополітичні та соціально-економічні 

трансформації відповідно до стандартів ЄС має важливе значення для України, 

насамперед, у контексті ефективної імплементації Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС і забезпечення виконання конституційної норми щодо 

стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в ЄС. 

Крім цього, вартим уваги є той факт, що Україна посідає важливе місце в 

зовнішній політиці РХ, що, зокрема, відображено в новій Національній 

стратегії Республіки Хорватія з розвитку співробітництва на період 2017-

2021 рр. Хорватія як член ООН, ЄС та НАТО послідовно підтримує 

суверенітет і територіальну цілісність України, є активним прибічником 

євроінтеграційних прагнень України, виступає за надання нашій країні 
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перспективи членства в ЄС та, з огляду на це, ділиться необхідним досвідом у 

цій галузі. 

Таким чином, існує необхідність створення комплексної розвідки всього 

процесу інтеграції Хорватії до ЄС у період 1992-2013 рр. 

Наукове завдання дисертації полягає у виокремленні важливого 

історичного досвіду Хорватії з реалізації зовнішньополітичного курсу на 

європейську інтеграцію та набуття членства в ЄС.  

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

Дисертаційна робота є складовою частиною наукових планів кафедри історії 

Центральної та Східної Європи й виконана в рамках наукової теми 

історичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Актуальні проблеми історії країн Центральної та Південно-

Східної Європи» (державний реєстраційний номер 16КФ046-06). 

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу джерел та 

наукових публікацій комплексно розкрити становлення і розвиток відносин 

між Хорватією та ЄС у контексті імплементації цією країною Південно-

Східної Європи курсу на європейську інтеграцію у період 1992-2013 рр.   

Для досягнення поставленої мети визначено основні завдання 

дослідження: 

- вивчити стан наукової розробки обраної теми; 

- систематизувати та схарактеризувати джерельну базу дослідження; 

- з’ясувати історичні передумови інтеграції Хорватії до європейських 

структур;  

- виявити і проаналізувати інструменти інтеграційної політики ЄС щодо 

Західних Балкан; 

- простежити основні етапи еволюції відносин між Хорватією та ЄС; 

- розкрити інституційно-правовий механізм забезпечення 

євроінтеграційного курсу Хорватії; 

- вивчити сукупність документів, які становлять нормативно-правову 

базу європейської інтеграції Хорватії; 
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- проаналізувати значення інтеграції Хорватії до ЄС. 

Об’єктом дослідження є інтеграційні процеси в Європі кінця ХХ – 

початку ХХІ ст. 

Предмет дослідження – процес інтеграції Республіки Хорватія в ЄС. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють період з 1992 р. по 2013 р. 

За нижню межу було обрано період офіційного започаткування відносин між 

Хорватією та ЄС (15 січня 1992 р.). Верхню межу пов’язано з втіленням 

основного євроінтеграційного етапу та набуття повноправного членства 

Хорватії в ЄС (1 липня 2013 р.). Водночас низка відступів автора від 

зазначених рамок зумовлені прагненням здійснити ретроспективний аналіз 

подій, який передував започаткуванню відносин між Хорватією та ЄС, а також 

окремих важливих подій після дати офіційного набуття нею членства в ЄС. 

Географічні межі дослідження охоплюють територію Республіки 

Хорватія в межах її міжнародно визнаних кордонів. 

Методологія дослідження базується на принципах науковості та 

історизму, які дозволили неупереджено досліджувати та аналізувати розвиток 

подій у динаміці й тісному зв’язку з конкретним історичним періодом, а також 

сформувати підходи до періодизації євроінтеграційного шляху Хорватії. 

Для виконання поставлених завдань було використано такі методи 

історичного дослідження як проблемно-хронологічний, порівняльно-

історичний, абстрагування, статистичний, емпіричний, евристичний аналізи, а 

також діалектичний, системний та міждисциплінарний підходи. Застосування 

цих наукових методів і підходів дало можливість: дослідити стан наукової 

розробки та здійснити добір джерел; комплексно, враховуючи дію чинників 

політичного, інституційного та економічного характеру на хід інтеграційних 

процесів, простежити еволюцію відносин Хорватії з Європейським Союзом; 

дослідити безпосередній процес наближення до європейських стандартів усіх 

сторін життя Хорватії та встановити періодизацію подій, пов’язаних з 

євроінтеграційним курсом Загреба; проаналізувати значення інтеграції 
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Хорватії до ЄС; забезпечити аналітичний характер дослідження, визначити 

його структуру і логічне викладення отриманих результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що робота є 

першим в українській історичній науці комплексним дослідженням 

історичного розвитку відносин Хорватії з ЄС та особливостей 

зовнішньополітичного курсу країни в 1992-2013 рр., орієнтованого на набуття 

повноправного членства Хорватії в Євросоюзі. Особистий внесок автора 

полягає в наведених нижче положеннях і висновках, які виносяться на захист.  

Зокрема, в дисертації: 

вперше в українській історіографії: 

- на основі залучення широкого кола опублікованих і неопублікованих 

джерел та наукових досліджень розкрито еволюцію відносин Хорватії з ЄС у 

процесі європейської інтеграції цієї країни Південно-Східної Європи в 1992-

2013 рр.;  

- розглянуто інструменти інтеграційної політики ЄС щодо Західних 

Балкан, включаючи Хорватію;  

- розкрито інституційно-правовий механізм забезпечення 

євроінтеграційного курсу Хорватії, сформований з метою виконання всього 

комплексу заходів, передбачених передвступними переговорами з ЄС; 

- уведено в науковий обіг української історичної науки нові архівні 

документи, зокрема з фондів Галузевого державного архіву МЗС України, 

урядові документи та національні програми Хорватії з євроінтеграційної 

тематики, документи інституцій ЄС; 

уточнено: 

- хронологічні рамки й суть етапів європейської інтеграції Хорватії; 

автором запропоновано власну концепцію періодизації згаданого історичного 

періоду; 

набули подальшого розвитку: 
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- узагальнення хорватського досвіду щодо євроінтеграційного напряму 

зовнішньої політики та доведено його ключове значення для суспільно-

політичних та соціально-економічних трансформаційних процесів у Хорватії. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

отримані результати суттєво збагачують знання з новітньої історії РХ та історії 

сучасних міжнародних відносин завдяки висвітленню розвитку європейських 

інтеграційних процесів. Зміст дисертації поглиблює розуміння складності 

трансформаційних змін, які відбувалися в Хорватії в кінці ХХ – на початку 

ХХІ ст. з метою подолання залишків соціалістичного минулого і збройного 

конфлікту початку 1990-х рр. та набуття повноправного членства в ЄС. 

Практичне значення роботи полягає в можливості її використання в 

підготовці узагальнювальних праць, підручників та навчальних посібників з 

всесвітньої історії, написанні робіт з історії міжнародних відносин, 

країнознавства, розробці нормативних та спеціальних лекційних курсів з 

історії Хорватії та Південно-Східної Європи, під час підготовки фахівців для 

дипломатичної служби України. Результати дослідження також можуть бути 

використані у діяльності органів державної влади України, спрямованій на 

розробку та впровадження комплексу заходів у контексті європейської 

інтеграції України та поглибленні відносин України з ЄС та Хорватією. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення і висновки є 

результатом праці автора дослідження та належать йому цілком і повністю як 

власний науковий доробок. Усі публікації за темою дисертаційного 

дослідження виконані ним одноосібно. 

Апробація результатів дослідження відбувалася шляхом доповіді 

дисертантом її основних положень на 5 науково-практичних заходах: 1) ІІІ 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Придніпровські соціально-

гуманітарні читання» (Дніпропетровськ, 2014); 2) IV Міжнародна науково-

практична конференція «Реструктуризація глобального простору: історичні 

імперативи та виклики» (Київ, 2015); 3) ІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми 
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та перспективи» (Дніпродзержинськ, 2015); 4) Міжнародний симпозіум 

«Формування сучасних знань про європейську інтеграцію: досвід для 

України» (Чернівці, 2016); 5) ХІ Міжнародна наукова конференція студентів, 

аспірантів та молодих вчених «Дні науки історичного факультету» (Київ, 

2018). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 10 наукових 

праць: 4 наукові статті у вітчизняних фахових виданнях, 3 з яких входять до 

наукометричних баз, 1 наукову статтю в закордонному фаховому виданні 

(Чеська Республіка) та 5 публікацій апробаційного характеру. 

Структура та обсяг дисертації зумовлено метою та завданням 

дослідження. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, 

додатків і списку використаних джерел та літератури. Загальний обсяг 

дисертації становить 226 сторінок тексту, з них основного тексту – 163 

сторінки. 
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Розділ І. ІСТОРІОГРАФІЯ І ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА  

 

1.1. Стан наукової розробки проблеми 

Досвід європейської інтеграції Хорватії в період 1992-2013 рр. 

розглядається нами як найбільш показовий приклад імплементації 

інтеграційної стратегії: успішний поступ з постсоціалістичного світу до 

європейської цивілізації шляхом вступу до європейських і євроатлантичних 

структур. З метою розгляду історіографії проблеми нами застосовано її поділ 

на кілька груп.  

До першої групи відносимо роботи українських науковців. У вітчизняній 

історичній науці проблема європейської інтеграції Хорватії на цей час не стала 

предметом спеціального комплексного дослідження. Дослідники 

спрямовували свої зусилля на вивчення лише окремих аспектів цієї теми. У 

цьому контексті варто виділити такі дослідження.  

У монографії «Становлення та розвиток Республіки Хорватія: державно-

політичний аспект» український дослідник М. Нагірний [229] провів глибокий 

аналіз процесу конституювання Хорватії та її політичний розвиток упродовж 

1990-х рр. Цей період він характеризує як визначальний для Хорватії та її 

народу, а також виокремлює такі ключові віхи: проголошення незалежності 

республіки, врегулювання сербсько-хорватського конфлікту (у хорватській 

історіографії сербсько-хорватську війну 1991-1995 рр. прийнято називати 

«вітчизняною війною/domovinski rat») та збереження територіальної цілісності 

країни, широке міжнародне визнання Хорватії, набуття статусу важливого 

об’єкта міжнародних відносин у регіоні та обрання зовнішньополітичного 

курсу на інтеграцію до усіх структур об’єднаної Європи. 

Узагальнене розуміння політики розширення ЄС, роботи його інституцій 

та особливостей правової системи дають у своїх роботах В. Копійка 

«Європейський Союз: досвід розширення і Україна» [221] та «Розширення 

Європейського Союзу. Теорія й практика інтеграційного процесу» [223], 

Р. Буряк та О. Гупало «Європейська інтеграція і проблеми сучасності» [200] та 
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І. Грицяк «Право та інституції Європейського Союзу» [295]. У цьому 

контексті слід також відзначити працю львівських науковців «Світова та 

європейська інтеграції» (за загальною редакцією проф. Я. Малика) [301], де, 

серед іншого, значна увага приділяється питанню функціонування 

європейських інтеграційних структур, динаміці їхнього розширення. 

Окремі аспекти політичного та економічного розширення ЄС 

висвітлюються в праці В. Лавриненка «Європейська інтеграція: від Риму до 

Лісабону» [300]. Аналіз концептуальних засад та теоретико-практичних 

аспектів європейської інтеграції в зовнішній взаємодії ЄС представлено в 

дисертаційній роботі Н. Карманової [218]. 

Свідченням інтересу українських науковців до проблеми становлення 

Хорватії та особливостей її зовнішньої політики стала поява низки 

дисертаційних робіт, окремі з яких торкаються вивчення питань, певною 

мірою дотичних до предмета нашого дослідження. Серед них можемо 

відзначити дисертації М. Нагірного «Республіка Хорватія: державно-

політичний розвиток у 1990-х роках» [228] та Є. Кузнєцова «Здобуття 

незалежності та суспільно-політичний розвиток Хорватії у 1990-2005 рр.» 

[225].  

Вивчення тенденцій інтеграційних процесів у регіоні Західних Балкан та 

окремих аспектів інтеграції Хорватії до Європейського Союзу знайшло своє 

відображення у статтях сучасних українських дослідників І. Боровець [196, 

197], М. Гелетій [213], Л. Мовчанюк [227], Т. Павлюк [230, 231], 

І. Ярмольської [239] та А. Демещука [215]. Особливо плідною в цьому напрямі 

виявилася діяльність І. Боровець, яка у своїх наукових розвідках здійснила 

спробу детально проаналізувати окремі віхи євроінтеграційного шляху 

Хорватії. Зокрема, у статті «Особливості процесу інтеграції республіки 

Хорватія до Європейського Союзу» [197] нею проведено аналіз передумов та 

розвитку процесу європейської інтеграції Республіки Хорватія із наголосом на 

його особливостях на кожному етапі відносин Хорватії з ЄС. Автор 

виокремила внутрішньо- і зовнішньополітичні події в Республіці Хорватія, які 
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безпосередньо впливали на співробітництво між офіційними Загребом та 

Брюсселем, а також здійснено огляд найважливіших питань та проблемних 

моментів двостороннього переговорного процесу щодо набуття членства 

Хорватії в Євросоюзі. Інша праця дослідниці «Еволюція суспільної думки в 

Республіці Хорватія щодо європейської інтеграції упродовж 2000-2013 рр.» 

[198] розкриває еволюцію суспільної думки в Хорватії стосовно перспектив її 

членства в Європейському Союзі, а також виділяє окремі внутрішньо- і 

зовнішньополітичні події, які безпосередньо впливали на рівень суспільної 

думки в Хорватії щодо ЄС. 

На окрему увагу заслуговує стаття Т. Павлюк «Передвступна допомога 

Європейського Союзу для Хорватії» [231], у якій авторка досліджує деякі 

аспекти європейської інтеграції Хорватії в контексті передвступної фінансової 

допомоги з боку ЄС. 

Певну наукову цінність у контексті дослідження проблеми мають праці 

М. Кріля «Історія країн Центральної-Східної Європи (кінець ХХ – початок 

ХХІ ст.)» [299] та В. Ярового «Новітня історія Центральноєвропейських та 

Балканських країн. XX століття» [302]. У згаданих роботах автори послідовно 

викладають історію країн Південно-Східної Європи, зокрема Хорватії, 

детально зупиняються на найбільш значущих подіях та процесах, у тому числі 

інтеграції до європейських структур. 

До другої групи відносимо праці хорватських науковців. Цілком 

природно, що хорватська історіографія відкриває ширші можливості для 

дисертаційного дослідження, а сама проблематика зазнала ґрунтовної 

розробки в середовищі хорватських істориків та політологів. 

Євроінтеграційний курс Хорватії із самого початку свого розгортання 

привернув увагу багатьох учасників та спостерігачів політичного життя 

країни. Вивчення процесу здобуття Хорватією незалежності, проголошення та 

реалізації Загребом стратегії зовнішньої політики на інтеграцію до ЄС стало 

одним із важливих завдань для сучасної хорватської історичної науки. 
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Аналіз становища Югославії наприкінці 80-х – початку 90-х pp. XX ст., 

причин і передумов її розпаду, а також становлення незалежної Хорватії, 

проблеми сербсько-хорватської війни 1991-1995 рр. здійснили у своїх працях 

такі хорватські вчені, як Д. Біланджич [243], Р. Вукадинович [293], Д. Маріян 

[273], Й. Юрчевич [265], С. Таталович [289], М. Клеменчич [269]. У цьому 

контексті вбачається за доцільне виокремити доробок історика Д. Біланджича 

«Сучасна хорватська історія», яку можна розглядати як одне з ґрунтовних 

досліджень історії хорватського народу із середини ХІХ ст. – до кінця ХХ ст. 

На окрему увагу заслуговує збірка наукових праць «Вітчизняна війна. 

Вибіркова бібліографія досліджень, виданих у Хорватії в 1990-2000 рр.» [249], 

у якій висвітлюються різні аспекти проблеми розпаду Югославії, 

конституювання Хорватії та сербсько-хорватського збройного конфлікту.  

Окреме місце в дослідженнях хорватських науковців посіло питання 

зовнішньополітичного курсу Хорватії в другій половини 1990-х рр. Зокрема, 

цій проблемі надав увагу науковець Р. Вукадинович, який провів аналіз 

відносин Хорватії з міжнародними організаціями та ключовими країнами 

Заходу. Автор вказує, що нерозуміння західними країнами тогочасних 

проблем Хорватії, зокрема байдужість до сербсько-хорватської війни, 

викликане необґрунтованістю їхніх претензій на адресу офіційного Загреба, 

завдало «болючого» удару по сподіваннях хорватів на швидку інтеграцію в 

європейські інституції та стало причиною розчарування у відносинах із 

Заходом [293]. М. Клеменчич висвітлює можливі напрями зовнішньої 

політики Хорватії. На цьому тлі увагу науковців також було сфокусовано на 

аналізі політики Президента Хорватії Ф. Туджмана, у тому числі на 

міжнародній арені, яка призвела до практичної ізоляції Хорватії (Н. Іванкович 

[261], М. Шварц [285], Д. Хелд [259]).  

Хорватський науковець Л. Весніч-Алуєвіч у монографії «Європейська 

інтеграція Західних Балкан: від примирення до європейського 

майбутнього» [292] робить спробу проаналізувати причини, які призвели до 

війни на Західних Балканах, основних проблем, що стояли на порядку денному 
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країн цього регіону, у тому числі Хорватії, у 2000-х рр. ХХІ ст., та ініціатив 

ЄС, покликаних допомогти у вирішенні цих проблемних питань та сприяти 

приєднанню країн регіону до Європейського Союзу. Авторка цієї праці 

показує, що, незважаючи на спільні зусилля ЄС та країн регіону, ще багато 

роботи має бути зроблено, перш ніж всі країни Західних Балкан стануть 

достатньо зрілими в політичному, економічному та соціальному сенсі, щоб 

стати членами Європейського Союзу. 

Значним внеском у вивчення передумов формування та реалізації 

стратегічної цілі Хорватії – інтеграції до європейських та євроатлантичних 

структур, стала наукова розвідка хорватських науковців В. Дегана [248], 

І. Голдштейна [254] та Н. Нобіло [276].  

Ретельним аналізом проблематики переговорного процесу Хорватії щодо 

членства в ЄС характеризується праця Головного переговорника Хорватії 

щодо вступу Хорватії до ЄС В. Дробняка «Специфіка вступних переговорів 

Хорватії та їхнє значення для членства в ЄС» [250]. Він зазначає, що 

передвступні переговори Хорватії хоча й відрізняються європейською 

політичною невизначеністю щодо подальшого розширення та зміною 

інституційної архітектури, проте несуть стратегічне значення та важливий 

стабілізаційний вплив на Південно-Східну Європу, підтримуючи європейське 

майбутнє цього регіону.  

Вартою уваги в контексті нашого дослідження стала праця хорватського 

дослідника Б. Ґріґіча «Хорватський погляд на європейську перспективу 

Балкан» [257], де проаналізовано основні події євроінтеграційного шляху 

Хорватії в контексті політики Європейського Союзу стосовно балканських 

країн у період 1996-2006 рр. На його думку, Хорватія в зазначений період 

докладала багато зусиль у свій європейський проект і відповідно прогресувала. 

Він переконаний, що з позиції Хорватії європейська перспектива балканських 

країн є дуже реальною, проте надзвичайно вимогливою одночасно. У цьому 

контексті для інших країн регіону він рекомендує: «Наслідуйте Хорватію, 
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учіться на її помилках та досягненнях, оскільки минуле Хорватії – ваше 

майбутнє» [257, с.23].  

Хорватські науковці з особливою активністю досліджували процес 

європейської інтеграції Хорватії. У дослідження цієї теми зробили науковий 

внесок Д. Йович [262, 263, 264], C. Нойман-Станівуковіч [275], К. Отт [277], 

Б. Царатан [245], З. Петак [279], В. Самарджія та М. Станчіч [284], І. Рімац та 

А. Штулховер [282], Н. Блануша [244]. Особливості проблематики 

європейської інтеграції Хорватії, зокрема перспективи та виклики членства 

країни в ЄС, формування пріоритетів зовнішньої політики Хорватії та їхня 

імплементація, ставлення громадян Хорватії до євроінтеграційного курсу, 

стали цілями дослідницького пошуку вказаних науковців.  

На початку 2012 р. вийшла з друку колективна праця хорватських 

науковців Інституту міжнародних відносин «Хорватія та Європейський Союз. 

Переваги та виклики членства» [260]. У ній здійснено спробу висвітлити з 

використанням систематичного і доступного способу позитивні та негативні 

складові європейської інтеграції Хорватії в ключових сферах, які 

безпосередньо впливають на життя громадян. 

Важливим джерелом дослідження внутрішньополітичної ситуації в 

Республіці Хорватія 1990-х – початку 2000 pp. є праці відомого хорватського 

політолога М. Касапович [266, 267]. Її роботи сфокусовано на питання 

внутрішньої політики Хорватії, виборчих перегонів, опитувань населення в 

періоди парламентських і президентських виборів, а також настрої населення 

Хорватії у відповідний період.  

У цьому контексті вартим уваги є дослідження еволюції суспільної думки 

в Хорватії щодо європейської інтеграції, які провів у своїх працях хорватський 

науковець І. Ландріпет [271, 272]. Зокрема, у його докторській дисертації 

«Структура базових факторів ставлення хорватських громадян до членства 

Республіки Хорватія в Європейському Союзі» та статті «Суспільна підтримка 

європейської інтеграції в Хорватії: утилітарна, індивідуальна, інституційно 

керована або все вищезгадане?» проведено аналіз чинників, які мали вплив на 
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зменшення підтримки ЄС з боку хорватських громадян, серед яких 

виокремлюються зростання націоналізму як результату війни за незалежність 

1991-1995 рр., більш жорсткі критерії членства, ніж були застосовані до 

попередніх країн-кандидатів, хорватсько-словенська територіальна суперечка, 

яка загальмувала переговори на майже півтора роки, побоювання негативних 

наслідків від економічних реформ, непослідовна політика ЄС з різних питань, 

побоювання втрати національної ідентичності тощо. Вивчення суспільних 

настроїв щодо ЄС з позиції конкретних переваг і втрат, на які сподівалися і 

яких боялися хорвати, здійснили хорватські дослідники Д. Багіч та 

А. Шалінович [241].  

Окремий аналіз процесів, що напряму впливали на динаміку європейської 

інтеграції Хорватії, зокрема її співробітництво з Міжнародним трибуналом 

для колишньої Югославії, проведено в дослідженнях Д. Йовича «Хорватія 

після Туджмана: МТКЮ та питання правосуддя перехідного періоду» [262] та 

В. Павлаковича «Хорватія, Міжнародний трибунал для колишньої Югославії 

та генерал Ґотовіна як політичний символ» [278], які висвітлюють розвиток 

Хорватії після демократичних виборів 2000 р. та особливості її співпраці з 

Трибуналом. Проблематика взаємодії влади Хорватії з МТКЮ також 

аналізується в монографії американського науковця К. Ламонта «Міжнародне 

кримінальне правосуддя та політика дотримання» [270]. Згадані науковці 

зійшлися на думці, що обумовлення Європейським Союзом результативності 

співпраці з МТКЮ практичним поступом Хорватії до набуття членства в ЄС 

було запорукою демократизації країни.  

Діяльність та роль Хорватського Сабору (парламенту) у процесі 

приєднання країн до Європейського Союзу, а також внесок Сабору в 

зміцнення демократії в Хорватії проаналізувала в докторській дисертації 

С. Шуріна «Роль парламенту Хорватії у процесі приєднання Республіки 

Хорватія до Європейського Союзу: внесок парламенту в демократичну 

консолідацію в Республіці Хорватія» [288]. Науковець дійшла висновку, що 

Хорватський Сабор у процесі вступу країни до ЄС, функціонуючи відповідно 
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до своїх конституційних повноважень, зробив внесок у демократизацію 

країни. Водночас всебічного зміцнення демократії, на її думку, не відбулося, а 

консолідація була лише інституційною, яка посилила повноваження 

хорватського парламенту з контролю виконавчої влади та розширила участь 

парламентських партій в процесі прийняття рішень. 

Актуальність проблеми інтеграції Хорватії в ЄС та її впливу на процеси 

національного розвитку країни зумовила високий рівень її обговорення не 

лише в наукових колах країни, але й в середовищі широкої громадськості. Про 

це свідчить наявність великої кількості публікацій представників 

інтелектуальної еліти Хорватії на сторінках її періодичних видань. 

Найпопулярнішими з них є «Jutarnji list» [310], «Večernji list» [316], «Vjesnik» 

[317], «Društvena istraživanja» [303], «Politička misao» [313].   

У процесі написання дисертаційного дослідження було проаналізовано 

здобутки західної історіографії. Праці науковців з окремих європейських країн 

та США, які досліджують проблему європейської інтеграції Західних Балкан, 

зокрема й Хорватії, ми відносимо до третьої групи джерел. У цьому контексті 

варті уваги такі наукові розробки. 

Окремі аспекти проблеми розширення Європейського Союзу на Схід на 

початку XXI століття проаналізовано в статті Х. Філд «Специфічні держави: 

розширення ЄС та Словаччина, Хорватія і Сербія» [253]. Праця висвітлює 

бачення Х. Філд процесу реалізації євроінтеграційного курсу Словаччиною, 

Хорватією та Сербією, які вона називає «специфічними державами» через 

їхній повільний прогрес у контексті досягнення критеріїв вступу до ЄС. 

Загалом, наукова розробка Х. Філд містить аналіз підвалин та прогресу 

переговорів щодо членства, стану досягнення критеріїв щодо членства, 

включаючи оцінку ставлення громадян до цих країн до ЄС. Вона стверджує, 

що політичні зміни були і залишаються ключовим фактором перетворення 

«незручних» країн як потенційних членів ЄС до належного рівня розвитку. У 

контексті Хорватії, на її думку, країна рухається саме в цьому напрямі.  



28 
 

У праці «Вступ: дилема стабілізації/інтеграції», опублікованій 2004 р., 

Дж. Батт аналізує проблему відмінності перехідного періоду країн Західних 

Балкан, у т. ч. Хорватії, та країн Центрально-Східної Європи. Науковець 

переконана, що ключовим питанням для Західних Балкан є швидка інтеграція 

до ЄС, яка є однією з умов стабілізації. У цьому контексті вона вважає, що 

фази стабілізації, транзиції та інтеграції повинні проходити одночасно, що зі 

свого боку становитиме нові виклики для політики ЄС стосовно цього регіону 

[242]. 

Ґрунтовний аналіз трансформаційних процесів у країнах Західних Балкан, 

у т. ч. Хорватії, та перспектив їхньої інтеграції до європейських структур 

міститься в праці французького науковця Ж. Рупніка «Балкани як питання 

Європи» [283] (верхня хронологічна межа праці – 2011 р.). Він зазначає, що 

«балканське питання» навіть після понад п’ятнадцятирічного періоду з 

моменту закінчення війни на теренах колишньої Югославії залишається більш 

ніж коли-небудь «європейським питанням». Зокрема, після завершення 

процесу «перемальовування» карти регіону загальна спрямованість політики 

ЄС стосовно Балкан перейшла з порядку денного, де переважають питання 

безпеки, пов’язані з війною та її наслідками, до порядку денного, 

орієнтованого на перспективу приєднання країн Західних Балкан до 

Європейського Союзу. У цьому контексті Ж. Рупнік вважає, що питання 

Балкан та політика розширення ЄС потребує переосмисленого підходу, який 

не може просто відтворити модель, настільки успішно застосовану в 

Центральній Європі. Він переконаний, що ЄС має зміцнювати регіональний 

підхід, надаючи всім країнам регіону статус кандидата та дату початку 

переговорів, а темп та завершення переговорного процесу залежатиме тоді від 

компетентності політичної еліти в кожній країні. Це, зі свого боку, на думку 

Ж. Рупніка, вимагає від ЄС подолання вагань між стримуванням та 

інтеграцією, а також відновлення своєї прихильності до європейського 

майбутнього Балкан з тим, щоб відновити його авторитет у регіоні та на 

міжнародному рівні. 
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Проблему процесу стабілізації та асоціації в країнах Західних Балкан, 

зокрема в Хорватії, досліджує в науковій праці С. Себастіан «Процес 

стабілізації та асоціації: чи недостатні стимули ЄС для Західних Балкан?» 

[286]. Вона зазначає, що перспектива членства в ЄС та пов’язана з нею 

процедура обумовленого реформування, з одного боку, зробили найбільший 

внесок у стабільність і демократичний розвиток регіону. З іншого боку, 

проблеми політичної непослідовності, нечіткість порівняльного аналізу та 

розчарування в європейській перспективі, а також розрив між словами та 

практичними діями на місцях підірвали політику Європейського Союзу на 

Балканах та зменшили ефективність стимулів ЄС. Одним із уроків, який, на 

думку дослідниці, слід вивчити, полягає в тому, що, хоча процес розширення 

держав Центральної та Східної Європи запропонував практичну модель 

підходу ЄС щодо Балкан, процес євроінтеграції країн ЦСЄ не може бути 

відтворений у регіоні Західних Балкан. 

Європейська інтеграція Західних Балкан, у т. ч. й Хорватії, також є 

важливим фокусом досліджень у наукових розробках С. Кейла та З. Аркана 

[268], С. Річарда [281], Т. Хофона та С. Фішера [258], Е. Пріфті [280]. 

Вивченню євроінтеграційних процесів у Південно-Східній Європі 

приділили увагу російські науковці. Окремі аспекти політичних, економічних 

та безпекових чинників цього процесу аналізуються в працях А. Браницького 

[198], Ю. Буланнікової [199], П. Іскендерова [217], В. Мілованова [226], 

О. Соколової [237], А. Язькової [238]. Зокрема, у дисертації «Стратегія 

інтеграції балканських держав в ЄС та НАТО: порівняльний аналіз: 1989-

2007 рр.» Ю.Буланнікова робить висновок, що в 1989-2007 рр. процес 

інтеграції балканських країн в ЄС і НАТО відбувався асиметрично з огляду на 

«прийняття Заходом концепції «двох Балкан» – Західних і Східних». Вона 

вважає, що, з одного боку, в основі цієї концепції існували об’єктивні причини: 

етнічні, конфесійні, історико-політичні, а з іншого – поділ Балкан на Західні 

та Східні було тієї стратегією, яку офіційний Брюссель виробив щодо темпів, 

методів, завданням їх інтеграції. Концепція фрагментації регіону, на її думку, 
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залежала від низки актуальних політичних і стратегічних завдань, а в її основу 

було покладено суто прагматичні, але довгострокові цілі: стабілізація ситуації 

в регіоні і включення його в сферу впливу Заходу [199, с. 164]. 

 

1.2. Джерельна база дослідження 

Джерельна база дисертаційного дослідження є достатньо широкою та 

складається з опублікованих і неопублікованих документів та матеріалів. 

Водночас окреслення переліку джерел дослідження потребує враховувати той 

факт, що процес європейської інтеграції Хорватії торкається цілої низки 

проблем (політичних, економічних, соціальних тощо). Тому оптимальне 

використання різноманітних джерел потребує їхньої класифікації, для якої 

нами застосовувався загальновизнаний принцип розподілу за походженням. 

Таким чином, джерельна база нашого дослідження складається з п’яти груп. 

До першої групи джерел ми відносимо міжнародно-правові акти 

євроінтеграційного змісту, зокрема двосторонні договори та угоди між 

Хорватією та Європейським Союзом та законодавчі та нормативні акти, які 

стосувалися відносин ЄС з Хорватією.  

Передусім в окрему категорію тут варто виокремити нормативно-правові 

акти, які сформували політику ЄС щодо Західних Балкан, зокрема Хорватії, 

покликану стабілізувати політичну та економічну ситуацю в країнах цього 

регіону, сприяти проведенню реформ, запровадженню демократичних 

цінностей, поглибленню регіональної співпраці та відкриттю перспективи 

членства в ЄС. До неї ми відносимо: 

- Регіональний підхід для країн Південно-Східної Європи 1996 р. 

(Regional Approach) [103]; 

- Стратегію обумовленої підтримки 1997 р. (Conditionality Strategy) 

[110]; 

- Пакт стабільності для Південно-Східної Європи 1999 р. (Stability Pact 

for South Eastern Europe) [102]; 
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- Процес стабілізації та асоціації 1999 р. (Stabilization and Association 

Process) [158]. 

До цієї категорії варто віднести заключні документи засідання 

Європейської ради у м. Санта-Марія-да-Фейра у червні 2000 р. [183] та 

Загребського саміту між ЄС та країнами Західних Балкан [185] у листопаді 

2000 р., які підтвердили європейську перспективу Хорватії та дали старт 

переговорам між Хорватією та ЄС щодо Угоди про стабілізацію та асоціацію.  

Іншу категорію становлять документи, які створили правову базу для 

інтеграції Хорватії до Європейського Союзу. До неї входять:  

- Угода про стабілізацію та асоціацію між Республікою Хорватія, з 

одного боку, та Європейськими Співтовариствами та їхніми 

державами-членами, з іншого боку [148]. (У хорватській історіографії 

назва цього документа використовується переважно у скороченій 

формі – Угода про стабілізацію та асоціацію). 

- Договір про вступ Республіки Хорватія до Європейського Союзу [149]. 

Слід зазначити, що згадані документи фактично включають в себе чималу 

кількість правових актів. Зокрема, Угода про стабілізацію та асоціацію налічує 

130 статей, об’єднаних у десять розділів, а також преамбулу, 8 додатків та 6 

протоколів. 

Договір про вступ РХ до ЄС міститься на 289 аркушах та інкорпорує в 

себе такі документи:  

1. Договір між Королівством Бельгія, Республікою Болгарія, Чеською 

Республікою, Королівством Данія, Федеративною Республікою Німеччина, 

Естонською Республікою, Ірландією, Грецькою Республікою, Королівством 

Іспанія, Французькою Республікою, Італійською Республікою, Республікою 

Кіпр, Латвійською Республікою, Литовською Республікою, Великим 

Герцогством Люксембург, Угорською Республікою, Республікою Мальта, 

Королівством Нідерланди, Республікою Австрія, Республікою Польща, 

Португальською Республікою, Румунією, Республікою Словенія, Словацькою 

Республікою, Фінляндською Республікою, Королівством Швеція, Сполученим 
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Королівством Великої Британії та Північної Ірландії (держави-члени 

Європейського Союзу) та Республікою Хорватія про вступ Республіки 

Хорватія до Європейського Союзу. Документ було підписано 9 грудня 2011 р., 

він містить лише преамбулу та чотири статті. 

2. Акт щодо умов вступу Республіки Хорватія та відповідності з 

Договором про Європейський Союз, Договором про функціонування 

Європейського Союзу і Договором про створення Європейського 

співтовариства з атомної енергії. Документ, який складається з п’ятдесяти 

п’яти статей, дев’яти додатків, визначає умови приєднання Хорватії до ЄС, а 

також зміни до вищезазначених договорів. 

3. Протокол про певні процедури можливої одноразової передачі 

Республіці Хорватія одиниць встановленої кількості, виділених на підставі 

Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй 

про зміну клімату, та відповідної компенсації. Документ складається з п’яти 

статей та визначає заходи, пов’язані з можливою одноразовою передачею 

Хорватії одиниць встановленої кількості, виділених відповідно до Кіотського 

протоколу, з метою забезпечити екологічну цілісність та запобігти 

збільшенню загальної кількості дозволених викидів для ЄС та Хорватії до 

2020 р., а також механізм відповідної компенсації з боку Хорватії. 

4. Заключний акт, який констатує укладення між договірними сторонами 

згаданих трьох документів та визначає подальші вступні процедури. До цього 

документа долучено вісім спільних декларацій. 

Важливість згаданих документів полягає в тому, що якщо Угода про 

стабілізацію та асоціацію створила правові засади для членства Хорватії в ЄС 

на правах асоціації, то Договір про вступ юридично закріпив за Хорватією 

статус повноправного члена Європейського Союзу з 1 липня 2013 р. 

У другій групі джерел зосереджено нормативні акти та офіційні 

документи Європейського Союзу та Хорватії, які стосувалися відносин ЄС-РХ 

та безпосередньо або опосередковано пов’язані з ходом імплементації 
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хорватського євроінтеграційного курсу. Умовно цю групу джерел можна 

поділити на три категорії. 

До 1-ї категорії ми відносимо офіційні матеріали та документи інституцій 

Європейського Союзу, зокрема доповіді, висновки та повідомлення 

Європейської Комісії та резолюції Європейського Парламенту. Аналіз 

вищезазначених документів дає можливість побачити оцінку з боку ЄС 

ефективності імплементації в Хорватії всього комплексу євроінтеграційних 

заходів та готовності країни до вступу в ЄС. Основна увага цієї категорії 

документів зосереджена на стані впровадження acquis communautaire в 

хорватське правове поле та політичного і соціально-економічного розвитку 

Хорваті. 

У цьому контексті варто виокремити кілька документів, які, на нашу 

думку, стали поворотними на євроінтеграційному шляху Хорватії, зокрема: 

- Доповідь Європейської Комісії щодо доцільності започаткування 

переговорного процесу з Хорватією щодо Угоди про стабілізацію та 

асоціацію [180]; 

- Рішення Ради ЄС про початок переговорів щодо вступу Хорватії до 

Євросоюзу [108];  

- Рішення Ради ЄС, яке, серед іншого, визначило дату набуття Хорватією 

членства в ЄС 1 липня 2013 р. [109].   

2-а категорія об’єднує документи та законодавчі й нормативні акти 

Хорватії з євроінтеграційної проблематики. Передусім мова йде про правові 

акти органів влади Хорватії, які безпосередньо відповідали за покладені на них 

окремі напрями європейської інтеграції країни, зокрема в уряді – Державна 

делегація Хорватії з переговорів щодо вступу до ЄС, Координаційна рада з 

питань приєднання Хорватії до ЄС, Переговорна група з вступу Хорватії до 

ЄС та зовнішньополітичне відомство Хорватії, яке було головним 

координуючим урядовим органом; а в парламенті – Спільний парламентський 

комітет Хорватія – ЄС та Національний комітет з моніторингу переговорів 

щодо вступу Хорватії до ЄС. До цієї самої категорії відносимо також 
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нормативно-правові акти, за допомогою яких було здійснено модернізацію 

всієї владної вертикалі Хорватії відповідно до загальноприйнятих в 

Європейському Союзі стандартів. Передусім ідеться про закони, прийняті 

Хорватським Сабором.  

У цьому контексті не можна не згадати й головний закон країни – 

Конституцію Республіки Хорватія, до якої змінами в 2010 р. було додано главу 

VIII, що регулює низку питань членства Республіки Хорватії в Європейському 

Союзі [186].  

3-я категорія документів складається з нормативно-правових актів, якими 

визначалися пріоритетні напрямки євроінтеграційного курсу Хорватії. За 

цими документами можна прослідкувати процес трансформації країни на 

євроінтеграційному шляху, зокрема наявність конкретних кроків 

стратегічного характеру, які Хорватія вважала за необхідне зробити з метою 

наближення країни до членства в Євросоюзі. Передусім сюди належать такі 

урядові документи: план імплементації Угоди про стабілізацію та асоціацію 

[147], національні програми інтеграції Хорватії до ЄС 2003-2009 рр. [138- 144] 

та передвступні економічні програми [168, 170-176]. 

Серед нормативно-правових актів парламенту Хорватії слід виокремити: 

Резолюцію про вступ Республіки Хорватії до Європейського Союзу 

(2002 р.) [181], Резолюцію про стратегічні керівні принципи для переговорів 

між Республікою Хорватією та Європейським Союзом (2005 р.) [182] та 

Декларацію членства Республіки Хорватії в Європейському Союзі як 

стратегічного інтересу Республіки Хорватія (2012 р.) [124], а також плани 

гармонізації законодавства Хорватії з правом ЄС на 2006-2012 рр. [159-

166, 167]. 

Важливим документом у процесі інтеграції країни до ЄС стала офіційна 

заявка на набуття Хорватією членства в Євросоюзі. Цей документ фактично 

перевів Хорватію до категорії країни-кандидатів на членство в ЄС, що підняло 

відносини між Загребом та Брюсселем на якісно новий рівень (див. додаток Г).  
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Слід зазначити, що тексти документів цієї групи джерел опубліковано в 

«Official Journal of the European Union» (офіційний журнал ЄС, видається 

Європейським агентством офіційних публікацій в друкованій та електронній 

формах) [305] – для інституцій ЄС, та «Narodne Novine» (офіційний вісник 

Хорватії, видається в друкованій та електронній формах) [312] – для органів 

влади Хорватії. З огляду на це два вищеназваних видання є надзвичайно 

важливим джерелом для цього дослідження. 

Третю групу становлять джерела, які мають принципове значення для 

написання дисертаційної роботи та лягли в її основу, – неопубліковані 

матеріали та документи, що містяться у фондах Галузевого державного архіву 

Міністерства закордонних справ України та поточних архівах Другого 

європейського департаменту зовнішньополітичного відомства нашої держави. 

Проблеми внутрішнього розвитку та зовнішньої політики Хорватії, 

пов’язані насамперед з її курсом на інтеграцію до європейських структур, а 

також співробітництвом з провідними європейськими державами, 

висвітлюються в документах, зібраних до 1-го та 8-го фондів зазначеного 

архіву [1-94]. Переважна більшість цих документів є інформаційні, довідкові 

та аналітичні матеріали, надіслані Посольством України в Республіці Хорватія 

та Представництвом України при ЄС до МЗС України. Зазначені матеріали 

містять інформацію (або аналіз) про особливості здійснення керівництвом 

Хорватії євроінтеграційного курсу, результати численних візитів та зустрічей 

керівництва Хорватії з керівництвом ЄС, главами держав та урядів 

європейських держав, а також підсумки засідань інституцій ЄС в частині 

євроінтеграційних прагнень Хорватії. Вивчення цієї категорії архівних 

матеріалів дало змогу прослідкувати процес трансформації Хорватії на шляху 

до інтеграції в ЄС, зокрема характер здійснення різних аспектів внутрішньої 

та зовнішньої політики, реалізацію стратегії європейської інтеграції, 

особливості співробітництва з країнами регіону, державами ЄС, США та 

провідними міжнародними організаціями. 
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У четверту групу джерел ми виокремлюємо заяви, виступи, промови та 

коментарі для ЗМІ хорватських державних і політичних діячів та керівництва 

Європейського Союзу, які стосуються проблем європейської інтеграції 

Хорватії. Перш за все, йдеться про заяви й промови президентів і прем’єр-

міністрів Хорватії та керівництва і функціонерів Європейського Союзу, а 

також виступи та коментарі окремих хорватських міністрів і посадовців. 

У цьому контексті важливе місце в процесі дослідження проблеми 

дисертації посідають спогади та праці безпосередніх учасників 

державотворчих процесів у Хорватії та її інтеграції до ЄС: Іво Йосиповіча 

(президента РХ 2010-2015 рр.), Іво Санадера (глави уряду РХ 2003-2009 рр.), 

Весни Пусіч (глави зовнішньополітичного відомства РХ 2011-2016 рр.), 

Ядранки Косор (глави уряду РХ 2009-2011 рр.), Колінди Грабар-Катаровіч 

(глави зовнішньополітичного відомства РХ 2005-2008 рр.) та Владіміра 

Дробняка (головного переговорника Хорватії щодо вступу Хорватії до ЄС 

2005-2012 рр.), а також Романо Проді (президента Європейської Комісії 1999-

2004 рр.) [187-194].  

Загалом, вивчення джерел цієї групи створило умови для аналізу 

суб’єктивного бачення подій досліджуваного в цій дисертаційній роботі 

періоду, що також дозволило розширити уявлення про внутрішньо- та 

зовнішньополітичну ситуацію, на фоні якої розвивалися події історії Хорватії 

кінця ХХ – початку ХХІ ст.  

П’яту групу джерел об’єднують статистичні дані й матеріали періодичної 

преси та інших засобів масової інформації. 

Порівняльний аналіз статистичних даних, які, зокрема, містяться у 

численних матеріалах Хорватського бюро статистики, дозволив зробити певні 

висновки про ключові тенденції в соціально-економічній сфері Хорватії в ході 

євроінтеграційного поступу Загреба [304]. Окреме місце в цьому контексті 

посідають матеріали низки соціологічних досліджень, зокрема еволюція 

суспільної думки щодо європейської інтеграції. Не менш цікавими для 

дослідження є соціологічні дані стосовно ставлення громадян країн 



37 
 

Європейського Союзу до ідеї приєднання нових членів до ЄС, зокрема й 

Хорватії. Зазначену інформацію представлено на сайті міжнародного проекту 

регулярних опитувань громадської думки, що здійснюються під егідою 

Європейської Комісії – «Євробарометр» [315]. 

Іншу категорію джерел цієї групи складають матеріали періодичної преси 

та інших засобів масової інформації. Здебільшого мова йде про хорватські 

періодичні видання, серед яких варто відзначити такі, що висвітлювали 

євроінтеграційну тематику: «Društvena istraživanja» [303], «Politička misao» 

[313], «Jutarnji list» [310], «Večernji list» [316], «Vjesnik» [317].  

Необхідно також зазначити, що значна частина використаних документів 

міститься на офіційних сайтах органів влади, міжнародних та неурядових 

організацій, наукових та аналітичних центрів й засобів масової інформації 

Хорватії, інституцій ЄС, країн Європи тощо. 

 

Висновки до першого розділу 

Дослідивши стан наукової розробки теми євроінтеграційного шляху 

Хорватії 1992-2013 рр., ми можемо зробити такі висновки. 

Проведений аналіз наукової літератури дозволяє зробити висновок, що 

питання реалізації Хорватією курсу на інтеграцію в Європейський Союз не 

стало предметом комплексного дослідження у вітчизняній історичній науці. 

Ця проблематика достатньою мірою привертала увагу хорватських істориків 

та політологів, проте не містила цілісного погляду на весь євроінтеграційний 

шлях Хорватії 1992-2013 рр. Західні та російські вчені також зробили певний 

внесок у дослідження цієї теми. 

Використана при написанні дисертації значна кількість джерельних 

матеріалів різноманітного характеру і походження становить комплекс 

опублікованих і неопублікованих документальних матеріалів, які 

класифіковано на п’ять груп. Основу дослідження склали: нормативні акти та 

офіційні документи ЄС та Хорватії, які стосувалися відносин ЄС-РХ та 

безпосередньо або опосередковано пов’язані з ходом імплементації 
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хорватського євроінтеграційного курсу; неопубліковані матеріали та 

документи з фондів Галузевого державного архіву Міністерства закордонних 

справ України та поточних архівів Другого європейського департаменту 

зовнішньополітичного відомства України, які відображають події 

досліджуваного періоду, показують проблеми, з якими стикалася влада 

Хорватії в процесі євроінтеграції, та дозволяють зсередини зрозуміти 

особливості дипломатичної роботи хорватських посадовців з очільниками 

інституцій ЄС на цьому шляху. 

Залучення до наукового обігу архівних документів та матеріалів 

дозволило надати більшої обґрунтованості та достовірності науковим 

положенням і висновкам дисертаційного дослідження. 
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Розділ ІІ. ВІДНОСИНИ МІЖ ХОРВАТІЄЮ ТА ЄС У 1992-2003 рр. 

 

2.1. Створення Республіки Хорватія та основні віхи у відносинах з 

Європейським Союзом 1992-1999 рр. 

Загострення кризових явищ наприкінці 80-х рр. ХХ ст. та посилення 

демократичних процесів у країнах Центрально-Східної Європи значною 

мірою вплинули на суспільно-політичні процеси в Союзній Федеративній 

Республіці Югославія.  

Принципи, закріплені в конституції, прийнятій за часів Йосипа Броз 

Тіто, на яких ґрунтувалася Югославська Федерація, у 80-і рр. ХХ ст. 

перестали забезпечувати єдність територій, що до неї входили. Система 

федеративного устрою, що склалася під впливом численних політичних та 

соціально-економічних факторів, почала розпадатись. Унаслідок гострих 

дискусій між керівництвом Союзу комуністів Югославії (СКЮ) та його 

республіканськими організаціями стосовно подальших принципів 

функціонування партії СКЮ перестав існувати як єдина 

загальнофедеральна політична сила. Після його розпаду прискорилися 

дезінтеграційні процеси в СФРЮ. Вони поставили під загрозу цілісність 

Югославської держави, стимулювали посилення національних рухів. Усе 

більшої актуальності набували гасла реалізації національної ідеї [229, с. 25-

26]. 

На цьому тлі процес поглиблення національно-демократичного руху 

захопив і частину членів Союзу комуністів Хорватії, які легалізували 

багатопартійність у своїй республіці. Зокрема, 29 вересня 1989  р. рішенням 

Сабору Соціалістичної Республіки Хорватії було узаконено політичні 

партії, а сама Хорватія визнавалася правовою державою з політичним 

плюралізмом [243, с. 82-83]. Таким чином, на початку 1990 р. провідні 

позиції посідали реформовані комуністи (СКХ-ПДЗ), ліберальна Коаліція 

національної згоди, а також правоцентристська партія Хорватська 

демократична спільнота (ХДС).  
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Слід зазначити, що ХДС, яка виступала за самостійну Хорватію та 

входження її в західноєвропейський цивілізаційний простір, отримала 2/3 

місць у Саборі (205 з 350) на парламентських виборах 1990 р. Крім цього, 

ХДС розглядалася хорватськими громадянами як політична сила, здатна 

звільнити Хорватію від комунізму та великосербства. Лідера ХДС Франьо 

Туджмана в травні 1990 р. парламентом було обрано Головою Президії 

Соціалістичної Республіки Хорватія, а за результатами прямих виборів 1992 

та 1997 рр. – президентом Республіки Хорватія [225, с.70-71]. 

СФРЮ не вдалося зберегти своєї територіальної єдності, і впродовж 

1991-1992 pp. на її теренах утворилося п’ять незалежних країн. Однією з 

таких держав стала Хорватія. У цьому контексті слід виокремити такі 

важливі для хорватського державотворення події: 

19 травня 1991 р. в Хорватії відбувся референдум щодо незалежності 

країни, результати якого показали підтримку більше 90  % громадян 

самостійності Хорватії. 

25 червня 1991 р., спираючись на результати травневого референдуму, 

Хорватський Сабор проголосив суверенну і самостійну Республіку 

Хорватія.  

8 жовтня 1991 р. Хорватський Сабор прийняв рішення про розірвання 

всіх державно-правових зв’язків з СФРЮ, а також закликав держави світу 

якнайшвидше встановити дипломатичні відносини з РХ. 

24 жовтня 1991 р. Хорватія запровадила нові паспорти з національними 

символами. 

15 січня 1992 р. розпочалося міжнародне визнання Хорватії, зокрема 

майже всі країни Європейського Співтовариства (з листопада 1993 р. – 

Європейський Союз) визнали незалежність країни, а 22 травня того самого 

року РХ набула членство в ООН [228, с. 41-44 ]. 

Слід зазначити, що дезінтеграційні процеси на теренах СФРЮ 

посилили міжнаціональний антагонізм, у т. ч. в Хорватії. Активізація 

сепаратистського руху з боку сербської меншини в Хорватії, 



41 
 

неспроможність уряду Хорватії знайти порозуміння із «сербського 

питання», а також взаємна непоступливість з обох сторін стали причиною 

вторгнення в липні 1991 р. військ Сербії (на той час Союзна Республіка 

Югославія) на територію Хорватії та початку сербсько-хорватської війни. 

Таким чином, упродовж 1991-1995 рр. РХ боролася проти агресії з боку 

Сербії, а також за відновлення територіальної цілісності, що стало 

першочерговим напрямом діяльності хорватської влади [249, с. 215-217]. 

Загалом, встановити повний суверенітет над своєю територією Хорватії 

вдалося лише у 1998 р. – з припиненням діяльності Тимчасової адміністрації 

Організації Об’єднаних Націй для Східної Славонії, Барані та Західного 

Срему (UNTAES) [61, арк. 27-28]. 

Офіційні відносини між Європейським Співтовариством та 

Республікою Хорватія розпочалися 15 січня 1992 р., а основною метою 

хорватської зовнішньої політики стало зближення із Заходом і включення в 

процеси європейської інтеграції та членство в європейських організаціях 

[197, с. 304].  

У цьому контексті слід зазначити, що відносини між Хорватією та ЄС 

упродовж наступних років не відзначалися активним розвитком та були на 

низькому рівні. Передусім, Хорватія була піддана критиці за авторитарну 

внутрішню політику Президента РХ Ф. Туджмана, втручання РХ у конфлікт 

в Боснії і Герцеговині та відсутність прогресу в таких галузях, як 

демократизація, повага прав людини, у тому числі прав меншин, і 

верховенство права, відоме також як Копенгагенський політичний критерій 

[259, с. 106]. 

На цьому тлі проблематичним для Хорватії стало питання про її 

членство у такій провідній європейській організації, як Рада Європи (РЄ). 

Заявку на вступ до РЄ Хорватія подала 1 листопада 1992 р., але питання про 

вступ відкладалося впродовж наступних декількох років, коли в Страсбурзі 

й Брюсселі приходили до висновку, що Хорватія не відповідає умовам 

вступу – то з огляду на проведення операції «Масленіца» (1993 p.), то з 
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причини військових операцій «Блиск» та «Буря» (1995 p.). Лише за 

результатами укладення Ердутських домовленостей (1995  р.), взяття 

хорватським урядом зобов’язань щодо імплементації в країні низки вимог у 

сфері прав людини, проведення прозорих виборів до Сабору 1995  р. та інше 

дало підстави прийняти країну до Ради Європи 6 листопада 1996 р. [18, арк. 

41]. 

Упродовж 1990-х рр. у хорватських політичних колах спостерігалося 

розчарування в допомозі та розумінні з боку Європи. Держави Заходу 

практично не допомогли нічим Загребу в найтяжчі дні після закінчення 

війни 1991-1995 pp., вимагали від хорватського уряду амністію місцевим 

сербам та надання їм широких прав і свобод. Європейські посадовці 

неодноразово висловлювали незадоволення станом прав людини, зокрема 

забезпеченням громадянам сербської національності права на повернення 

[248, с. 156].  

Окремо висловлювалося незадоволення у зв’язку з невиконанням 

Хорватією Дейтонських угод (1995 р.), зокрема недостатнім рівнем 

співпраці з Міжнародним трибуналом щодо колишньої Югославії. У цьому 

зв’язку 19 квітня 1996 р. Палата представників Сабору майже одноголосно 

прийняла Конституційний закон про співпрацю Хорватії з МТКЮ. Проте 

практичних кроків було мало, за винятком добровільного прибуття до Гааги 

кількох осіб (найвідоміший серед них – генерал Т. Блашкіч, який 

командував військами хорватів у Боснії 1992-1994 рр.) [88, арк. 34-35].  

У цьому контексті вартим уваги є прийнята 13 грудня 1996 р. 

Генеральною Асамблеєю ООН резолюція про стан дотримання прав людини 

на території колишньої Югославії, де Хорватія названа країною, що 

повністю дотримується прав людини [88, арк. 12]. 

26 лютого 1996 р. ЄС було прийнято Регіональний підхід для країн 

Південно-Східної Європи (Regional Approach to the countries of South-Eastern 

Europe), що розглядається як перша всеосяжна стратегія ЄС стосовно цієї 

частини Європи [103]. Така стратегія передбачала низку заходів, 
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спрямованих на забезпечення успішної реалізації Дейтонської угоди, 

стабілізації політичної та економічної ситуації в країнах Західних Балкан, а 

також поглиблення регіональної співпраці як однієї з головних умов для 

позитивної оцінки держав.  

Ще одним важливим елементом Регіонального підходу ЄС стало 

правило, яке зобов’язувало країни вжити низку міждержавних заходів, 

зокрема у сферах вільного пересування товарів і людей та надання послуг, 

а також розробити проекти, що представляють спільний інтерес. Адже  

багато зв’язків між балканськими країнами було розірвано і їхнє 

відновлення було однією з головних цілей ЄС у той час. 

29 квітня 1997 р. Рада ЄС виробила Стратегію обумовленої підтримки 

(Conditionality Strategy) – політичні та економічні умови розвитку відносин 

ЄС і західнобалканських країн, спрямовані на створення стабільних 

інститутів, які гарантують демократію, правовий порядок, дотримання прав 

людини та захист національних меншин, розширення регіонального 

співробітництва, а також проведення ринкових реформ. Зі свого боку ЄС 

зобов’язувався надати державам регіону торговельні преференції, 

фінансову допомогу та встановити з ними договірні відносини [110]. 

Було створено моніторинговий механізм, згідно з яким Європейська 

Комісія щопівроку готувала оцінку дотримання країнами ПСЄ, у т. ч. 

Хорватією, Регіонального підходу та Стратегії обумовленої підтримки. Три 

звіти ЄК не були позитивними для Хорватії. 

Поворотною подією у відносинах ЄС з Хорватією та іншими країнами 

ПСЄ стало започаткування в середині 1999 р. нової всеосяжної політики 

Європейського Союзу – Процесу стабілізації та асоціації для країн 

Південно-Східної Європи, покликаної відкрити перспективу інтеграції до 

ЄС та створити сприятливі умови для реалізації реформ [158]. Європейський 

Союз через цей процес мав на меті таке: 

- стимулювання створення демократичних і стійких інститутів; 

- забезпечення верховенства права; 
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- підтримка та збільшення економічного розвитку через фінансову 

допомогу; 

- сприяння демократизації громадянського суспільства, освіти та 

культури; 

- розвиток взаємодії в галузях внутрішньої політики та юстиції, а також 

активізація політичного діалогу. 

Зазначені цілі базувалися на таких підходах. По-перше, перспектива 

європейської інтеграції слугує найбільш важливою рушійною силою 

спільного розвитку в регіоні. По-друге, країни Західних Балкан мали б 

нормалізувати відносини між собою та вийти на рівень міждержавної 

взаємодії, який існує між членами ЄС. По-третє, двосторонні відносини між 

окремими країнами та ЄС мали б враховувати особливості соціальної, 

економічної та політичної ситуації в кожній країні.  

У рамках Процесу стабілізації та асоціації Європейський Союз 

запропонував Хорватії та іншим чотирьом країнам регіону (Албанії, Боснії 

і Герцеговині, Македонії та Союзній Республіці Югославія) встановити 

договірні відносини – Угоду про стабілізацію та асоціацію. Через УСА ЄС 

створює договірні відносини з кожною країною Західних Балкан, які 

базуються на поступовому впровадженні зони вільної торгівлі та проведенні 

необхідних реформ, спрямованих на досягнення стандартів ЄС [197, с. 306]. 

Згадана угода мала велике політичне значення, оскільки передбачала 

створення кількох спільних органів для постійного політичного та технічної 

діалогу, зокрема, ради стабілізації та асоціації, комітету стабілізації та 

асоціації з його підкомітетами і парламентського комітету стабілізації та 

асоціації. 

Слід зазначити, що на кінець 90-х рр. ХХ ст. Хорватія фактично 

перебувала в міжнародній ізоляції з огляду на негативний імідж 

Ф. Туджмана, який обмежував його активність на міжнародній арені. 

Опинившись в ізоляції, він мало їздив з офіційними візитами Європою і 

майже не приймав у себе глав інших держав. 
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2.2. Європейська інтеграція Хорватії у 2000-2003 рр. 

2000 рік став переломним в історії незалежної Республіки Хорватія як у 

внутрішньо-, так і зовнішньополітичній сферах. Смерть Президента РХ 

Ф. Туджмана 10 грудня 1999 р., а також проведення парламентських виборів 3 

січня 2000 р. і позачергових виборів Президента РХ 7 лютого 2000 р. стали 

початком кардинальних змін у внутрішній та зовнішній політиці держави, 

насамперед в питаннях європейської інтеграції [254, с. 312 ].  

Так, за результатами згаданих парламентських виборів перемогу здобула 

лівоцентристська (опозиційна) коаліція шести партій (два блоки: СДП-ХСЛП та 

ХСП-ЛП-ХНП-ІДС). Партія колишнього президента Ф. Туджмана ХДС зазнала 

нищівної поразки. 27 січня 2000 р. було сформовано новий уряд на чолі з 

прем’єром І. Рачаном (голова Соціал-демократичної партії, СДП). 2 лютого 

відбулося установче засідання нового скликання Палати представників 

Парламенту РХ (з 151 депутатського місця 71 належало блокові СДП-ХСЛП,  

24 – четвірці ХСП-ЛП-ХНП-ІДС, 46 – ХДС, 5 – ХПП-ХХДУ і ще 5 місць 

національним меншинам). Головою Палати представників і Парламенту РХ було 

обрано З. Томчіча (голова Хорватської селянської партії, ХСП) [19, арк. 9].  

7 лютого 2000 р. за результатами другого туру президентських виборів 

перемогу отримав кандидат ХСП-ЛП-ХНП-ІДС, член Хорватської народної 

партії (ХНП) С. Месич [19, арк.10].  

9 лютого 2000 р. прем’єр І. Рачан представив парламенту РХ Програму 

діяльності Уряду на 2000-2004 рр. яку підтримали всі парламентські партії, 

крім опозиційної ХДС. Оприлюднивши програму, І. Рачан перетворив 

передвиборні обіцянки колишньої опозиції на офіційний документ, чого до 

нього не робив жоден глава уряду РХ [19, арк. 11]. 

Програма визначала цілі й принципи економічної, внутрішньої та 

зовнішньої політики уряду, а головною її ідеєю стала побудова 

громадянського суспільства, демократичної та ринково орієнтованої держави, 

інтегрованої в ЄС.  



46 
 

Зокрема, у внутрішній політиці програма передбачала зміни, які мали 

усунути вади у функціонуванні правової держави: зміцнення демократії й 

запобігання авторитаризмові шляхом заміни напівпрезидентської системи на 

парламентську; деполітизація силових структур, забезпечення надійного 

демократичного контролю над ними; посилення ефективності судочинства; 

децентралізація влади; скасування парадержавних структур; гарантія 

свободи ЗМІ.  

Основними цілями зовнішньої політики Хорватії було визначено вступ до 

Європейського Союзу та НАТО.У процесі євроінтеграції стратегічною метою 

Республіки Хорватії, як зазначається в програмі, є якнайшвидше встановлення 

договірних відносин з Європейським Союзом через Угоду про стабілізацію та 

асоціацію, як найважливішого кроку до повного членства в Європейському 

Союзі. Із цією метою через залучення Республіки Хорватія до Спільної 

консультативної групи ЄС – Хорватія передбачалося створити механізм 

стимулювання швидкої та ефективної підготовки підґрунтя для майбутніх 

договірних відносин між РХ та ЄС.  

У контексті зближення з ЄС надавалося важливе значення розвитку 

взаємодії з Європейською Комісією, Радою ЄС та Європейським 

Парламентом, а також поглибленню двосторонніх відносин з кожною 

країною-членом ЄС. Водночас Хорватія очікувала швидкого відкриття 

програми фінансової та технічної допомоги ЄС, що мало б значно 

пришвидшити подальший економічний розвиток та трансформаційні зміни в 

країні [66, арк. 31-32]. 

Окремої уваги заслуговує той факт, що новообраний парламент Хорватії 

в межах реалізації курсу на європейську інтеграцію вже з перших днів своєї 

роботи вніс зміни до чинного законодавства у сфері діяльності міністерств і 

державних управлінь. Зокрема, на основі Управління європейської інтеграції 

було створено Міністерство європейської інтеграції. На нову установу було 

покладено завдання наближення Хорватії до ЄС (у співпраці з Міністерством 

закордонних справ Хорватії), що передбачало: 
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- участь у переговорах з представниками ЄС, підготовці та виконанні 

міжнародних угод, договорів і зобов’язань між РХ і ЄС, координації та 

сприянні співробітництва органів державної влади з ЄС, а також у 

встановленні й розвитку зв’язків з представниками ЄС в РХ; 

- координацію діяльності органів влади всіх рівнів з питань, пов’язаних 

з європейською інтеграцією, узгодження національного законодавства 

з правовою базою ЄС, виконання зобов’язань за міжнародними 

договорами;  

- здійснення інформаційного забезпечення процесів європейської 

інтеграції РХ і координацію програми допомоги і співробітництва з ЄС 

[66, арк. 33].  

У цей період із завершенням формальних процедур формування нового 

уряду країни керівництво держави розпочинає активні консультації та 

проводить низку важливих зустрічей з метою доведення до світової спільноти 

чітких намірів Хорватії на подальший її розвиток шляхом демократії та 

становлення як європейської держави. У контексті активізації відносин 

Хорватії з ЄС вбачається доцільним виокремити такі події:  

14 січня 2000 р. президент Європейської Комісії Р. Проді відвідав з 

візитом Хорватію, де провів зустріч з в. о. президента В. Павлетичем. Під час 

перебування в Загребі Р. Проді заявив про свою впевненість, що Хорватія і ЄС 

відкрили новий розділ в історії своїх відносин, який допоможе не тільки 

Хорватії, але й стабілізації в цілому регіоні. На прес-конференції після 

завершення зустрічі Р. Проді зазначив: «Ми приїхали до Загреба з чітким 

завданням – хочемо, щоб Хорватія була частиною європейської сім’ї». 

Безумовно, що в Хорватії цей візит було оцінено як високе визнання держави 

і початок інтенсифікації співробітництва РХ і ЄС [38, арк. 11]. 

З метою доведення чітких сигналів щодо пріоритетів нової зовнішньої 

політики держави, прем’єр-міністр РХ І. Рачан в період з 12 по 16 лютого 

2000 р. здійснив перше турне Європою і почав його з візиту в Португалію, яка 

головувала в ЄС. Після проведених переговорів з португальським прем’єром 
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А. Гутеррешом, останній заявив, що Хорватія зробила важливий крок для 

стабілізації в цілому регіоні і, з огляду на значні зміни, не бачить перешкод 

для її інтеграції в ЄС у недалекому майбутньому [66, арк. 45]. 

Отримавши таку підтримку, хорватська делегація на чолі з І. Рачаном 14-

15 лютого 2000 р. відвідала з візитом Брюссель, де провела зустрічі з 

найвищими посадовими особами ЄС та НАТО. Під час візиту президента 

Європейської Комісії Р. Проді, комісара ЄК з питань зовнішніх відносин 

К. Паттена та інших було ознайомлено з програмою діяльності нової влади з 

чітким акцентуванням уваги на безумовній орієнтації РХ на входження і 

членство в ЄС (і НАТО). Реакція приймаючої сторони на програму діяльності 

влади була надзвичайно позитивною. Європейська Комісія продемонструвала 

готовність до подання конкретної допомоги Хорватії у виході з економічної 

кризи через інструменти Європейського банку реконструкції і розвитку, 

отримано підтримку щодо входження Хорватії в СОТ і програму 

«Партнерство заради миру», у якій Хорватія отримала статус спостерігача [38, 

арк. 43]. 

Окремо слід відзначити, що 15 лютого 2000 р. в Брюсселі відбулося перше 

засідання Спільної консультативної групи ЄС – Хорватія, на яку покладалося 

завдання надання допомоги в підготовці РХ до переговорного процесу щодо 

укладення Угоди про стабілізацію та асоціацію [38, арк. 44]. 

Європейське турне було завершено в Берліні 16 лютого 2000 р., де 

хорватська делегація провела переговори з Міністром закордонних справ 

Німеччини Й. Фішером і також отримала підтримку німецької сторони в 

питаннях європейської інтеграції Хорватії та запевнення в наданні сприяння 

просуванню німецьких інвестицій в Хорватію [66, арк. 49]. 

9 березня 2000 р. в Загребі було підписано Угоду про підняття 

представництва Європейської Комісії до вищого статусу Делегації 

Європейської Комісії в Республіці Хорватія, що ознаменувало встановлення 

повних дипломатичних відносин між Хорватією та ЄС [38, арк. 57]. 

Слід також згадати активізацію двосторонніх відносин Хорватії з 
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країнами-членами ЄС упродовж 1-го півріччя 2000 р. Зокрема, Хорватію 

відвідали прем’єр-міністр Італії М. Д’Алема, міністр закордонних справ 

Великої Британії Р. Кук, міністр закордонних справ Данії Н. Гельвег Петерсен. 

Президент РХ С. Месич відвідав Париж, Рим, Ватикан, Брюссель. Прем’єр РХ 

І. Рачан – Рим, Ватикан і Лондон, міністр закордонних справ РХ Т. Піцула – 

Австрію, Норвегію та Швецію. Водночас варто зазначити, що багато візитів 

європейських політиків зводилися здебільшого до висловлення підтримки 

демократичних змін у Хорватії та її наближення до ЄС.  

З огляду на це та з метою залучення до процесів врегулювання ситуації в 

Західних Балканах Франція вийшла з ініціативою щодо проведення саміту ЄС 

та країн Західних Балкан. Зазначене питання, зокрема, було обговорено між 

президентом Франції Ж. Шираком та президентом РХ С. Месичем 11-12 

травня 2000 р., під час візиту останнього у Францію. Ініціатива Ж. Ширака 

була підтримана керівництвом Хорватії та ЄС, а на початку липня того самого 

року міністри закордонних справ ЄС визначили, що західнобалканська зустріч 

буде проведена в Загребі восени 2000 р. Метою саміту розглядалася 

необхідність посилення комунікації між Брюсселем і регіоном Західних 

Балкан, а також спонукати країни цього регіону до співробітництва, що мало 

б сприяти стабілізації і пришвидшенню їхньої інтеграції в ЄС [66, арк. 110]. 

24 травня 2000 р. Європейська Комісія затвердила відповідну доповідь, у 

якій висловлюється доцільність започаткування переговорного процесу з 

Хорватією щодо Угоди про стабілізацію та асоціацію [180]. 

За результатами проведення засідання Європейської Ради 19-20 червня 

2000 р. в м. Санта-Марія-да-Фейра (Португалія), у Висновках Головування 

була зазначена підтримка демократичних та економічних реформ в Хорватії та 

висловлено сподівання на якнайшвидший початок переговорів щодо Угоди 

про стабілізацію та асоціацію. Крім цього, документ містив формулювання, 

що всі країни Західних Балкан, у т. ч. і Хорватія, є потенційними кандидатами 

на членство в Європейському Союзі. Таким чином, підсумки засідання 
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Європейської Ради засвідчили швидку та чітку реакцію ЄС на політичні зміни 

в Хорватії, а також початок підготовки до переговорів щодо УСА [183]. 

24 листопада 2000 р. в Хорватії відбувся найбільший з часу проголошення 

незалежності цієї країни міжнародний форум – Загребський саміт, у якому 

взяли участь 25 делегацій, які представляли країни ЄС, Західних Балкан 

(Албанію, Боснію і Герцеговину, Македонію та Хорватію), Словенію 

(зі статусом спостерігача), а також низка міжнародних організацій. 

Загребський саміт було організовано за ініціативою Франції, яка головувала в 

ЄС. 

Відкриваючи саміт, президент Хорватії С. Месич висловив сподівання, 

що цей захід увійде в історію як «новий крок вперед у наближенні Південного 

Сходу Європи до Європейського Союзу». У своїх зверненнях до учасників 

Саміту президент Франції Ж. Ширак (головуючий на той час в ЄС) та 

президент Європейської Комісії Р. Проді віддали належне зусиллям 

керівництва Хорватії, спрямованим на побудову відкритого демократичного 

суспільства, та відзначили важливість змін, які відбулися в регіоні протягом 

останнього року.«Сьогодні в Загребі відкривається нова сторінка європейської 

історії», – такими словами звернувся до учасників саміту президент Франції 

Ж. Ширак. Лейтмотивом його виступу була теза про те, що «на 

демократизації, гуманізмі, толерантності до іншого та інакшого, а також на 

засадах правової держави ґрунтується нова Європа, а Загребський саміт 

демонструє рішучість Євросоюзу до утвердження цих принципів на усьому 

континенті» [67, арк. 52]. 

Особливий акцент у цих виступах Ж. Ширака та Р. Проді було зроблено 

на важливості започаткованого Євросоюзом «процесу стабілізації та 

асоціації», покликаного надати можливість країнам регіону шляхом 

налагодження регіонального співробітництва стати на шлях європейської 

інтеграції. 

У виступах практично усіх учасників засідання (проходило за зачиненими 

дверима) було надано позитивні оцінки Саміту як важливого етапу у 
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відносинах ЄС з країнами західнобалканського регіону, наголошено на 

необхідності індивідуального підходу при оцінці перспектив тієї чи іншої 

країни на вступ до ЄС, а також зроблено акценти на важливості розвитку 

регіонального співробітництва як вагомого чинника процесу стабілізації та 

асоціації [67, арк. 53].  

Результатом заходу стало ухвалення його учасниками «Декларації 

Загребського саміту». У документі надається важливе значення 

«демократичним змінам у Хорватії» (і «перемозі демократичних сил у 

Союзній Республіці Югославія на виборах 24 вересня 2000 р.»), які 

відкривають шлях до регіонального співробітництва, а також «сприяють 

встановленню добросусідських відносин та повазі до міжнародних 

зобов’язань, включаючи співробітництво з Міжнародним кримінальним 

трибуналом для колишньої Югославії». 

Окремої уваги заслуговує п. 3 заключного документа Саміту, у якому, 

зокрема, викладається бачення учасниками цього заходу майбутнього 

регіонального співробітництва. Зокрема, глави держав та урядів п’яти країн-

учасниць процесу стабілізації та асоціації зобов’язуються «укласти між собою 

угоди про регіональне співробітництво, які передбачатимуть налагодження 

політичного діалогу, вільної регіональної торгівлі, тісної співпраці в галузі 

правосуддя та внутрішніх справ, зокрема з метою поліпшення судочинства та 

його незалежності, боротьби проти організованої злочинності, корупції, 

відмивання грошей, нелегальної міграції, торгівлі людьми та інших видів 

злочинної діяльності. Ці договори будуть складовими частинами Угоди про 

стабілізацію та асоціацію, яку з ЄС підписуватиме кожна із країн регіону». 

У Декларації також наголошується, що процеси європейської інтеграції 

та розвиток регіонального співробітництва становитимуть єдине ціле, а усім 

державам регіону відтепер «відкритий шлях до вступу в ЄС у рамках процесу 

стабілізації та асоціації». ЄС підтверджує «європейську перспективу країн, 

охоплених процесом стабілізації та асоціації, та їхній статус потенційних 

кандидатів на членство». Водночас зазначається, що цей процес «бере до уваги 
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становище у кожній з країн і базується на дотримання вимог, визначених 

Радою Міністрів ЄС 29 квітня 1997 р. щодо демократичних, економічних та 

інституційних реформ». На основі цих критеріїв ЄС пропонує кожній з країн 

«індивідуальний підхід». У додатку до Декларації дається оцінка досягнень 

кожної із країн у цьому напрямку. 

У розділі, присвяченому Хорватії, зазначається, зокрема, що ЄС вітає 

зусилля уряду цієї країни, спрямовані на проведення демократичних та 

економічних реформ, які дали можливість розпочати переговори про УСА. 

Важливим пунктом заключного документа Саміту також стало 

започаткування CARDS (англ. Community Assistance for Reconstruction, 

Democratization and Stabilization) – інструменту фінансової допомоги країнам 

Західних Балкан в рамках Процесу стабілізації та асоціації. У рамках цієї 

програми до кінця 2006 р. закладалося фінансування у розмірі 4,65 млрд 

євро [185]. 

Таким чином, Загребський саміт розпочав новий етап у відносинах між 

Європейським Союзом та країнами регіону Західних Балкан, підтвердив 

європейську перспективу Хорватії та офіційно започаткував переговори між 

Хорватією та ЄС щодо УСА, що стало першим практичним кроком на шляху 

до інтеграції цієї країни в ЄС. 

У листопаді 2000 р. Хорватія почала користуватися автономними 

торговельними заходами, наданими їй в односторонньому порядку 

Європейським Союзом як країні-учасниці Процесу стабілізації та асоціації 

[274].  

З метою інституціалізації своїх відносин з Європейських Союзом Загреб 

активізував переговорний процес із Брюсселем щодо взаємоприйнятного 

формулювання основних положень УСА між ЄС та Хорватією, який 

завершився парафуванням документа 14 травня 2001 р. Підписання Угоди 

відбулося через майже півроку, 29 жовтня, що ознаменувало початок 

договірних взаємовідносин між ЄС та Хорватією. Церемонія підписання 

відбулася в Люксембурзі за участі прем’єр-міністра РХ І. Рачана, міністра 
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закордонних справ РХ Т. Піцули, єврокомісара з питань зовнішніх зносин 

К. Паттена та глав зовнішньополітичних відомств 15 країн-членів ЄС [257, 

с. 17]. 

У своїй заяві комісар К. Паттен підкреслив, що «УСА є наріжним каменем 

у відносинах між ЄС та Хорватією, а її повна імплементація стане важливим 

елементом у побудові європейського майбутнього Хорватії» [43, арк. 107]. 

Хорватія стала другою країною Західних Балкан, з якою ЄС уклав Угоду 

про стабілізацію та асоціацію з моменту старту процесу стабілізації та 

асоціації ЄС у травні 1999 р., спрямованого на зміцнення політичної та 

економічної стабільності в регіоні.  

УСА визначає правовий механізм взаємодії між РХ та ЄС на подальшу 

перспективу до моменту вступу країни до ЄС, містить політичний сигнал, 

згідно з яким за Хорватією визнається право на набуття нею повноправного 

членства в ЄС після задоволення Копенгагенських критеріїв та виконання ряду 

міжнародних зобов’язань.  

Метою Асоціації між ЄС і Хорватією було визначено таке: 

- забезпечення належної основи для політичного діалогу, що сприятиме 

розвитку тісних політичних відносин між сторонами; 

- підтримка зусиль Хорватії в напрямі розвитку свого економічного та 

міжнародного співробітництва, у т. ч. шляхом наближення 

законодавства РХ до законодавства ЄС; 

- підтримка кроків Хорватії стосовно завершення переходу до ринкової 

економіки, сприяння гармонійним економічним відносинам та 

поступовий розвиток зони вільної торгівлі між ЄС та Хорватії; 

- сприяння регіональному співробітництву в усіх галузях, які охоплює 

УСА [148]. 

До завершення процесу ратифікації УСА з боку держав-членів ЄС, 

Європейського Парламенту та Хорватського Сабору, а також набуття нею 

чинності 29 жовтня 2001 р. було також підписано Тимчасову угоду (ТУ). 
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Положення документа почали частково діяти з 1 січня 2002 р., а сама 

Тимчасова угода набрала чинності 1 березня 2002 р. [147]. 

Слід зазначити, що сферою застосування ТУ стали положення УСА, що 

стосувалися торгівлі товарами, конкуренції та інтелектуальні, промислові та 

комерційні права власності. Документом було впроваджено зону вільної 

торгівлі між РХ та ЄС згідно з відповідними положеннями СОТ, що дозволило 

імплементацію довгострокових автоматичних торгівельних заходів ЄС (діяли 

з листопада 2000 р.) на договірній основі (за винятком «системи вхідних цін» 

для деяких фруктів та овочів, які були вилучені за межі автономної торгівлі). 

Такі заходи надали Хорватії вільний доступ на ринок ЄС на практично всі 

продукти з пільговими тарифними квотами на вино, телятину та окремі 

рибопродукти. Тимчасова угода була впроваджена на асиметричних засадах 

на користь Хорватії з метою поступовому лібералізації імпортної торгівлі з ЄС 

на період перехідного періоду – до 1 січня 2007 р. До цієї дати Хорватія була 

зобов’язана скасувати всі тарифи на імпорт промислових товарів, окремі види 

сільськогосподарських та рибної продукції, зберігаючи при цьому мито і 

тарифні квоти для деяких більш чутливих сільськогосподарських та рибних 

продуктів. 

17 жовтня 2001 р. уряд Хорватії прийняв План імплементації Угоди про 

стабілізацію та асоціацію з ЄС, який став основою для виконання зобов’язань, 

передбачених Угодою [146]. 

18 грудня 2001 р. Європейська Комісія прийняла п’ятирічну стратегію 

фінансової допомоги Хорватії – Стратегічний документ CARDS (The CARDS 

Country Strategy Paper) для Хорватії. Документ визначає стратегічні основи для 

фінансової підтримки Хорватії в рамках програми CARDS на період 2002-

2006 рр. У рамках цієї стратегічної програми ЄК у партнерстві з органами 

влади Хорватії розробила детальну програму на три роки (2002-2004 рр.) з 

обсягом фінансуванням 191 млн євро. 

 

 



55 
 

Пріоритетами стратегії стали такі п’ять сфер: 

- демократична стабілізація – підтримка повернення біженців і 

вимушених переселенців, а також розвиток громадянського 

суспільства; 

- економічний та соціальний розвиток – вирішення питань щодо 

розвитку торгівлі, вдосконалення інвестиційного клімату та сприяння 

соціальній згуртованості; 

- юстиція та внутрішні справи – модернізація правосуддя, охорони 

правопорядку та боротьби з організованою злочинністю, а також 

удосконалення управління кордонами; 

- розбудова адміністративної спроможності – реформа державного 

управління, регіонального розвитку та державних фінансів; 

- навколишнє середовище та природні ресурси – підтримка у 

вдосконаленні хорватського природоохоронного законодавства, а 

також його впровадження та забезпечення виконання [231, с. 107]. 

У межах подальшої реалізації євроінтеграційного курсу уряд Хорватії, 

спираючись на парламентську більшість, основні зусилля сфокусував на 

практичних кроках щодо здійснення соціально-економічних і 

внутрішньополітичних реформ та ухваленні законів згідно з стандартами 

Євросоюзу, а зовнішньополітичний вектор було направлено на підтримку 

євроінтеграційних прагнень Хорватії. Виключно важлива увага надавалася 

розвиткові двосторонніх відносин з країнами ЄС та його асоційованими 

членами. Про інтенсивність діяльності РХ на цьому напрямку свідчить і 

динаміка контактів вищого керівництва цієї країни з офіційними чинниками 

країн-членів і кандидатів на членство в ЄС. Зокрема, у 2002 р. очільник 

зовнішньополітичного відомства Хорватії відвідав з візитами Фінляндію, 

Норвегію, Словаччину, Естонію, Латвію, Ірландію, Німеччину, Австрію та 

Данію. Голова Хорватського Сабору відвідав Австрію, Швейцарію та 

Німеччину, Люксембург та Словенію. Президент і прем’єр РХ провели низку 

переговорів зі своїми європейськими колегами під час міжнародних форумів. 
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У Хорватії з візитами перебували президенти, прем’єр-міністри та голови 

парламентів Австрії, Нідерландів, Великої Британії, Португалії, Норвегії та ін. 

країн. Головною метою контактів хорватського керівництва з європейськими 

посадовцями було заручитися їхньою підтримкою на шляху просування 

Хорватії до Євросоюзу, зокрема, й лобіювання якомога швидшої ратифікації 

парламентами держав ЄС Угоди про стабілізацію та асоціацію. Упродовж року 

відбулося три засідання у форматі РХ – Трійка ЄС, під час яких головно 

обговорювалися технічні питання виконання положень УСА [11, с. 121]. 

У цьому контексті на окрему увагу заслуговує перша доповідь 

Європейської Комісії щодо ходу виконання Процесу стабілізації та асоціації, 

яку було опубліковано 4 квітня 2002 р. Загалом цей документ був позитивно 

інтонований щодо РХ. У висновках доповіді зазначалося, що оцінка готовності 

Хорватії до набуття членства в Європейському Союзі залежатиме від 

подальших успіхів участі Загреба в ПСА [87, арк. 41].  

Певні ускладнення на лінії Загреб – Брюссель з’явилися у вересні-

листопаді 2002 р. після відмови Хорватії видати МТКЮ одного зі своїх 

найбільш впливових військових діячів, зокрема звинуваченого у військових 

злочинах колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил РХ, 

генерала Я. Бобетка. Таку позицію РХ було розцінено європейською 

спільнотою як невиконання зобов’язань, в т. ч. й за УСА. З боку європейських 

столиць та офіційних чинників ЄС прозвучали серйозні застереження на 

адресу Хорватії. Зокрема, у низці заяв прослідковувався натяк про 

недоцільність подання цією країною заявки на членство в 2003 р. Протягом 

останніх місяців 2002 р. офіційний Загреб докладав максимальних зусиль для 

того, щоб переконати ЄС у своїй готовності співпрацювати з МТКЮ та 

перевести «справу Бобетка» у виключно правову площину. Завдяки активним 

діям керівництва країни та підтримку, яку Хорватія отримувала від окремих 

країн ЄС (перш за все Австрії, Німеччини та Італії), наприкінці року Загребу 

вдалося дещо «амортизувати» негативний вплив загострення відносин з 

МТТЮ та продовжити конструктивний діалог з Євросоюзом [262, с. 9].  
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Результати засідання Європейської Ради, яка відбулася 12-13 грудня 

2002 р. в Копенгагені вчергове підтвердили європейську перспективу країн 

Західних Балкан, у т. ч. і Хорватії, у процесі стабілізації та асоціації. Рада 

підкреслила свою рішучість підтримувати зусилля цих країн щодо 

наближення до ЄС. Крім цього, було підтримано ініціативу Греції, яка 

перебирала головування в ЄС у першому півріччі 2003 р., організувати 21 

червня 2003 р. в Салоніках саміт між країнами-членами ЄС та країнами 

процесу стабілізації та асоціації [280, с. 130]. 

Важливою віхою в контексті європейської інтеграції Хорватії стало 

ухвалення 18 грудня 2002 р. Хорватським Сабором Резолюції про вступ 

Республіки Хорватія до Європейського Союзу, якою всі політичні партії в 

парламенті визначили вступ Хорватії до ЄС як стратегічну національну мету 

та звернулися до уряду країни подати заявку на членство в ЄС. Терміном 

подання заявки було визначено лютий 2003 р. [181]. 

Початок 2003 р. був позначений дієвими кроками влади Хорватії в 

напрямі реалізації курсу на європейську інтеграцію. Зокрема, уже 23 січня 

уряд країни прийняв першу Національну програму інтеграції Республіки 

Хорватії в ЄС на 2003 р. Цей стратегічний документ визначив амбіції Хорватії 

та завдання щодо політичних та економічних критеріїв, гармонізацію 

законодавства Хорватії з acquis, підвищення адміністративної спроможності 

та інформаційної стратегії хорватської громадськості. Програма передбачала 

прийняття 83 законів та підзаконних актів з метою сприяння гармонізації 

законодавства Хорватії в 13 розділах acquis [138].  

20 лютого 2003 р. президент Хорватії С. Месич, прем’єр-міністр країни 

І. Рачан у присутності голови Хорватського Сабору З. Томчича підписали 

офіційну заявку на вступ Хорватії до Європейського Союзу [70, с. 42]. У 

хорватській заявці, яка є дуже короткою, зазначається: «Від імені Республіки 

Хорватія відповідно до Постанови Хорватського Сабору щодо вступу 

Республіки Хорватія до Європейського Союзу маємо честь, згідно з статтею 
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49 Угоди про Європейський Союз, подати заявку на набуття Республікою 

Хорватія членства в Європейському Союзі» (див. додаток Г). 

Виступаючи безпосередньо після підписання заявки, президент РХ 

С. Месич заявив, що «зараз найбільш вдалий момент для подання заявки на 

набуття Хорватією членства в ЄС». Він також закликав усі політичні сили РХ 

до об’єднання зусиль у реалізації цього стратегічного курсу держави. «Європа 

є нашою метою і долею. Якщо наша доля стати членом Європейського Союзу, 

маємо взяти її у свої руки», – наголосив хорватський президент. Зі свого боку, 

І. Рачан зазначив, що «Хорватія не ідеалізує ЄС, змінюється Хорватія, 

змінюється і ЄС» [70, арк. 43].  

Наступного дня, 21 лютого, в Греції (Афіни), яка на той час головувала в 

ЄС, прем’єр-міністр І. Рачан передав заявку своєму грецькому колезі 

К. Сімітісу.  

26 лютого 2003 р. міністр закордонних справ Хорватії Т. Піцула виступив 

у Європейському політичному центрі (European policy centre) із промовою 

«Хорватія – нова країна-кандидат». У ході промови він окреслив своє бачення 

причин рішення Хорватії подати заяву, подальші кроки РХ на шляху до 

здобуття членства в ЄС, а також можливі часові рамки набуття Хорватією 

членства в Європейському Союзі (вступ в ЄС в одній групі країн з Болгарією 

та Румунією в 2007 р.). 

Особливої уваги вартують тези, які проголосив Т. Піцула і які викликали 

чи не найбільший інтерес експертів та дипломатів, присутніх на заході, 

зокрема: 

- Хорватія підписала в жовтні 2001 р. Угоду про асоціацію та 

стабілізацію з ЄС. Ця Угода є чудовим інструментом у стосунках між 

Хорватією та ЄС. Однак вже протягом першого року її функціонування 

– до кінця 2002 р. – Хорватія виконала 50 % заходів та положень, 

передбачених Угодою, що визнано Єврокомісією. До кінця 2003 р. 

Хорватія виконає 80 % заходів та положень, передбачених Угодою. 

Таким чином, Хорватія вже майже вичерпала ті можливості та 
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потенціал, який надає Угода з ЄС про асоціацію та стабілізацію. Саме 

тому Хорватія має всі підстави для того, щоб подати заявку на членство 

в ЄС і перейти до вищого рівня інтеграції, ніж той, який пропонується 

Угодою. 

- Виконання 50 % положень Угоди вимагали від хорватського уряду 

величезних зусиль, важкої праці з парламентом і спільних зусиль всіх 

органів державної влади. Однак, досягнувши таких результатів, уряд 

Хорватії продемонстрував свою здатність виконати такі плани щодо 

впровадження Угоди з ЄС про асоціацію та стабілізацію та здійснити ті 

вимоги, які стоять перед країнами-кандидатами. 

Глава зовнішньополітичного відомства особливо наголошував на 

економічних успіхах Хорватії, зростанні кількості візитів громадян ЄС до 

Хорватії, перевагах, які отримає ЄС від членства Хорватії в Союзі тощо [29, 

арк. 17-18]. 

Слід зазначити, що на експертному рівні з боку ЄК окремими 

представниками скептично оцінювався факт подачі Хорватією заявки на 

членство в ЄС. Зокрема, називалися такі фактори, як неготовність державних 

інституцій Хорватії, недостатнє облаштування кордонів, недостатній рівень 

імплементації прийнятого законодавства, особливо наголошувалося на тому, 

що подача заявки на членство Хорватією може бути поганим прикладом для 

інших країн Західних Балкан та Східної Європи, які ще не готові, однак дуже 

прагнуть членства в ЄС. Крім цього, висловлювалися сумніви щодо навіть 

«технічної здатності Хорватії завершити переговори і підписати угоду про 

вступ в 2006 р. для вступу в ЄС разом з Болгарією та Румунією». 

Водночас на політичному рівні заявку оцінено позитивно: зокрема із 

відповідними заохочувальними заявами виступили як керівники Греції та 

Італії, головуючих в ЄС у 2003 р., так і президент ЄК Р. Проді. Унаслідок такої 

політичної підтримки фактично ніхто не сумнівався, що відповідь ЄС буде 

позитивною і Хорватія може набути статусу кандидата вже в 2004 р. [70, 

арк. 47].  
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14 квітня 2003 р. Рада Європейського Союзу звернулася з проханням до 

Європейської Комісії підготувати висновок (avis) щодо заявки Хорватії. А вже 

20 квітня на засіданні в Страсбурзі Європейська Комісія винесла позитивне 

рішення щодо заявки Хорватії на членство в ЄС. У документі міститься 

рекомендація Раді ЄС розпочати переговорний процес з Хорватією щодо 

вступу країни до Європейського Союзу [104]. 

Щодо відповідності Хорватії Копенгагенським критеріям, Європейська 

Комісія зробила три головні висновки. 

1. У контексті політичних критеріїв. ЄК підтвердила, що Хорватія 

відповідає політичним критеріям, встановленим на Європейській Раді в 

Копенгагені 1993 р. та передумовам Процесу стабілізації та асоціації, 

започаткованому Радою в 1997 р. Зазначено, що Хорватія має функціонуючу 

демократію та стабільні інституції, які гарантують верховенство закону. У 

державі відсутні значні проблеми в сфері дотримання фундаментальних прав 

людини. За висновком ЄК, Хорватія належним чином співпрацює з 

Міжнародним трибуналом у Гаазі. Водночас керівництву держави 

рекомендовано здійснити необхідні заходи для розшуку військових злочинців 

та їх передачі до Міжнародного трибуналу. Додаткових зусиль уряду потребує 

також сфера дотримання прав меншин, повернення біженців, проведення 

правової реформи, налагодження регіональної співпраці та боротьба з 

корупцією. 

2. У контексті економічних критеріїв. Зроблено висновок, що Хорватія 

може розглядатися як держава з функціонуючою ринковою економікою. За 

умови продовження реформ у середньостроковій перспективі Загреб зможе 

забезпечити відповідність економічним вимогам, які існують в середині ЄС. 

3. Щодо здатності взяти на себе зобов’язання членства. Комісія 

постановила, що в середньостроковій перспективі Хорватія зможе взяти на 

себе зобов’язання членства, якщо продовжить вживати зусилля з метою 

наближення чинного законодавства до норм і стандартів ЄС. 
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Повну підтримку євроінтеграційним прагненням РХ надавала католицька 

церква. Під час третього пасторального відвідання Хорватії Папи Римського 

Івана Павла II, яке відбулося 5-9 червня 2003 р., у його виступах пролунала 

повномасштабна підтримка Ватиканом євроінтеграційних прагнень РХ [70, 

арк. 81]. 

21 травня 2003 р. керівник Делегації Європейської Комісії в Хорватії 

Ж. Вунненбургер представив у Загребі новий проект ЄК щодо наближення 

країн Західних Балкан – Хорватії, Боснії і Герцеговини, Сербії і Чорногорії, 

Албанії та Македонії – до Європейського Союзу, який ЄК того самого дня 

направила на розгляд та затвердження Раді ЄС та Європейському Парламенту 

[71, арк. 14]. 

У проекті, зокрема, було запропоновано встановити з країнами регіону 

більш високий ступінь співробітництва – «партнерство для інтеграції до ЄС», 

яким інтеграція країн Західних Балкан до Євросоюзу визначається 

пріоритетом ЄС. За коментарями хорватських ЗМІ, найбільшу користь від 

нової політики ЄС матиме саме Хорватія, тому що необхідна фінансова 

допомога надаватиметься тим країнам, які надалі просунулись у своїх 

європейських прагненнях.  

Ж. Вунненбургер уважав, що нове партнерство забезпечить більш точні 

механізми виконання країнами регіону вимог вступу до ЄС, чим буде створено 

контрольний еталон, на основі якого визначатиметься прогрес країн у 

виконанні необхідних для вступу умов. У своєму плані ЄК також передбачила 

більш потужну підтримку створенню інституцій співробітництва урядів, 

міністерств і відомств, міст з партнерами в західнобалканських країнах. 

Передбачалося також збільшення політичного співробітництва та можливість 

включення країн цього регіону до деяких внутрішніх спільних програм 

Європейського Союзу. 

21 червня 2003 р. глави держав і урядів Європейського Союзу спільно з 

керівниками країн Західних Балкан провели зустріч у Салоніках (Греція), за 

результатами якої було прийнято Салонікську декларацію [257, с. 9-10]. У 
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цьому документі ЄС однозначно підтвердив європейську перспективу країн 

Західних Балкан, у т. ч. Хорватії, а також заявив, що майбутнє країн 

зазначеного регіону розглядається в складі Європейського Союзу за умови 

виконання Копенгагенських критеріїв. Такий сигнал європейських політичних 

діячів, направлений країнам, які прагнуть до членства в ЄС, розглядається як 

доленосний стосовно подальших кроків в інвестування в довгостроковий мир, 

регіональну безпеку, стабільність, демократію та економічний розвиток на 

Західних Балканах.  

Результати Саміту в Салоніках також стали переломним моментом у 

підходах Європейського Союзу до Західних Балкан, які перейшли з площини 

постконфліктної стабілізації (безпеки) в площину європейської інтеграції 

(розширення). Салонікська декларація також проклала шлях до широкого кола 

конкретних заходів та ініціатив, спрямованих на інтеграцію Хорватії як країни 

Західних Балкан до ЄС. 

10 липня 2003 р. в Хорватії з візитом перебував президент Європейської 

Комісії Р. Проді, який, серед іншого, провів переговори з президентом РХ 

С. Месичем та прем’єр-міністром І. Рачаном. 

У ході його зустрічі з главою уряду Хорватії І. Рачаном хорватській 

стороні було передано рамковий запитальник (усталений інструмент ЄС для 

країн-аплікантів у межах процесу отримання статусу країни-кандидата), який 

містив 4560 запитань з різних сфер функціонування держави, її установ, 

економіки, громадських свобод, законодавства РХ у контексті підготовки 

країни для вступу до Європейського Союзу. Відповіді на запитальник 

Хорватія мала подати впродовж трьох місяців. 

Під час зустрічей Р. Проді відзначив помітні успіхи Хорватії на 

євроінтеграційному шляху протягом останніх трьох років, а також привернув 

увагу до цілого комплексу проблем політичного і економічного характеру, які 

Хорватія мала вирішити: питання реформування правоохоронної системи, 

вільний розвиток засобів масової інформації, повернення біженців, статус 

національних меншин тощо. Окремо було наголошено на необхідності 
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розвитку регіонального співробітництва між країнами Західних Балкан. 

Р. Проді підкреслив, що Хорватія має стати взірцем проведення 

євроінтеграційної політики для країн регіону. 

Було також обговорено питання співпраці Хорватії з Гаазьким 

трибуналом. У цьому контексті Р. Проді зазначив, що оцінку стану 

співробітництва Загреба з Гаазьким трибуналом даватиме не ЄК, а 

безпосередньо Трибунал і ООН. 

Президент Європейської Комісії запевнив, що ЄС продовжуватиме 

керуватися принципом диференційованого підходу до країн-кандидатів. З 

огляду на це Р. Проді зазначив, що «процес розширення є єдиним і спільним 

для всіх країн регіону Західних Балкан, які повністю мають інтегруватися в 

ЄС», а швидкість євроінтеграційного процесу і дата набуття членства Хорватії 

в Європейському Союзі залежить від зусиль країни з виконання вимог ЄС [30, 

арк. 42-43]. 

Починаючи з 8 вересня 2003 р., відповідно до рішення уряду Хорватії, 

Міністерство закордонних справ РХ перебрало на себе зобов’язання 

координації процесу виконання політичних критеріїв для вступу до ЄС. Це 

міністерство отримало також повноваження вимагати від центральних органів 

влади звітність про реалізацію завдань, необхідних для вступу РХ до ЄС. 

Рішенням уряду РХ також було впроваджено практику щотижневих нарад 

керівництва МЗС РХ з представниками міністерств та державних установ.  

Започаткування координації з боку МЗС РХ виконання політичних 

критеріїв ЄС було зумовлено, перш за все, критикою представників 

міжнародної спільноти влади Хорватії за зволікання у вирішенні політичних 

проблем та необхідністю отримати підтримку всіх країн-членів ЄС на здобуття 

статусу кандидата на членство в ЄС [284, с. 11-12]. 

У межах встановленого терміну 9 жовтня 2003 р. Хорватія надала 

Єврокомісії відповіді на запитальник, які окреслили ситуацію в країні на той 

період. Вартим уваги також є той факт, що Хорватія надала відповіді на 
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додаткові 184 запитання, які були направлені Європейською Комісією в грудні 

2003 р. та січні 2004 р. [254, с. 369]. 

Слід зазначити, що питання перспективи приєднання Хорватії до ЄС 

набуло особливої гостроти із наближенням грудневих парламентських виборів 

у Хорватії. На цьому тлі кінець 2003 р. був дуже багатим на події, зокрема 

низка важливих для Хорватії візитів європейських лідерів. 

30 жовтня 2003 р. в Загребі з робочим візитом перебував Г. Шредер, 

федеральний канцлер Німеччини, яка в той час надавала найсильнішу 

підтримку євроінтеграційній політиці РХ. Під час двосторонніх переговорів 

було розглянуто комплекс питань широкомасштабного співробітництва та 

поступ Хорватії на шляху до членства в ЄС. У своїх оцінках Г. Шредер 

підкреслював, що Хорватія знаходиться на тому самому рівні виконання 

Копенгагенських критеріїв, як Болгарія і Румунія, набуття членства яких в ЄС 

мало відбутися 2007 р. Оцінюючи співробітництво офіційного Загреба з 

Гаазьким трибуналом, Г. Шредер наголосив, що входження Хорватії до 

європейського політичного, економічного та безпекового простору, на його 

думку, не мало обумовлюватися саме питанням співробітництва з Гаагою і 

видачею генерала А. Ґотовіни [73, арк. 12]. 

13 листопада в Загребі перебував також комісар Європейської Комісії з 

питань розширення Г. Ферхойген, який запевнив хорватську громадськість, 

що ЄК надасть свій висновок щодо готовності Хорватії до набуття статусу 

кандидата в березні 2004 р. Крім цього, у разі позитивного висновку ЄК він 

висловлював готовність максимально сприяти якнайшвидшому 

започаткуванню переговорів між ЄC та РХ. 

Водночас у контексті окреслення європейських перспектив Хорватії, 

Г. Ферхойген виходив з того, що визначальним фактором при вирішенні 

європейського майбутнього кожної окремої країни є саме індивідуальний 

підхід та стан виконання кожною країною політичних та економічних вимог. 

Також було підкреслено, що ЄС готується до другого кола розширення, яке не 

вимагатиме формування групи країн-кандидатів і «будь-яка країна, яка 
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відповідатиме необхідних критеріям може розпочати процес вступу до ЄС». У 

цьому контексті наголошувалося, що Хорватії не потрібно очікувати решту 

країн з регіону Південно-Східної Європи для початку наступної хвилі 

розширення ЄС. Він висловив думку, що Хорватія заслуговує на окрему увагу 

з боку ЄС, що мало б стати позитивним сигналом сусіднім країнам для 

пришвидшення процесу реформування і досягнення європейських стандартів. 

Окремий наголос було зроблено на необхідності активізації співробітництва 

між сусідніми країнами в регіоні Південно-Східної Європи [31, арк. 28]. 

Як підтвердження заяв Г. Ферхойгепа, 20 листопада Європейський 

Парламент ухвалив рішення щодо процесу стабілізації та асоціації в Південно-

Східній Європі. У частині, що стосується Хорватії, було схвально оцінено 

кроки Загреба на шляху до здобуття повноправного членства в ЄС, зокрема 

подання урядом країни заявки на членство в лютому 2003 р. Крім цього, 

Європейський Парламент закликав Європейську Комісію підготувати до кінця 

березня 2004 р. оцінку готовності Хорватії до початку переговорного процесу 

щодо членства на підставі аналізу відповідей на запитальник ЄС [132]. 

23 листопада 2003 р. в Хорватії відбулися чергові парламентські вибори. 

На виборах перемогла опозиційна Хорватська демократична спільнота, яка 

отримала 66 депутатських мандатів із 152. За ХДС проголосувало 33,23 % від 

усієї кількості електорату. Друге місце за кількістю мандатів отримала Соціал-

демократична партія – 34 [266, с. 63]. 

Причиною поразки на виборах правлячої СДП та її партнерів вважалася 

недостатня робота з забезпечення широкої презентації через мас-медіа 

досягнень уряду в соціальній та економічній сферах. На спад популярності 

урядової коаліції вплинули також і внутрішні суперечки непринципового 

характеру, що часто виникали протягом періоду дії мандату. 

Голові ХДС І. Санадеру, якому 8 грудня президент РХ С. Месич доручив 

формування нового уряду, після проведення переговорів з політичними 

силами, що пройшли до Сабору, заручився необхідною підтримкою для 

формування нового уряду та схвалення програми його діяльності. На 
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установчому засіданні Сабору РХ 22 і 23 грудня 2003 р. І. Санадер отримав 

вотум довіри від народних обранців [266, с. 64]. 

У цьому контексті доцільно наголосити на тому, що більшість партій 

колишньої коаліції оголосили про надання підтримки уряду І. Санадера 

протягом перших шести місяців його діяльності, прагнучи зберегти політичну 

стабільність в країні в контексті створення передумов для набуття Хорватією 

статусу кандидата на членство в ЄС у 2004 р. Зокрема, 9 грудня 2003 р. глава 

зовнішньополітичного відомства РХ Т. Піцула (член президії СДП) брав 

участь в засіданні міністрів закордонних справ країн-ЄС в Брюсселі, де 

звернувся до лідерів європейських країн із проханням підтримати діяльність 

майбутнього уряду І. Санадера [31, арк. 128]. 

Таким чином, після перемоги на парламентських виборах опозиційної 

партії ХДС курс на європейську інтеграцію РХ залишився незмінним, оскільки 

керівництво цієї партії неодноразово наголошувало на своїх головних 

пріоритетах у зовнішній політиці вступ до ЄС і НАТО та нормалізації і 

розвитку співробітництва із сусідніми країнами. 

Слід зазначити, що станом на кінець 2003 р. УСА ратифікували 

Хорватський Сабор та Європейський Парламент, а також парламенти усіх 

країн-членів ЄС, окрім Великої Британії, Нідерландів та Італії [246, с. 17]. 

Розглядаючи історичний період 2000-2003 рр. у контексті зовнішньої 

політики Хорватії та заходів з поліпшення позиції Хорватії на міжнародній 

арені, слід виокремити також такі важливі для країни здобутки. 

1) 25 травня 2000 р. Хорватія відновила співробітництво з НАТО в межах 

програми Партнерство заради миру. Членство в ПЗМ значно зміцнило позиції 

РХ в регіоні ГІСЄ та Європі в цілому. 

10-11 травня 2001 р. хорватський прем’єр І. Рачан вперше взяв участь у 

роботі конференції країн Вільнюської групи (В 9) у Словаччині (Братислава). 

Через тиждень, виступаючи у Брюсселі перед членами Постійної Ради НАТО, 

він офіційно звернувся з проханням підтримати Загреб у його бажанні 
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приєднатися до Плану НАТО з підготовки до членства в цій організації 

(Membership Action Plan – МАР).  

На нараді міністрів закордонних справ НАТО (Будапешт, 29-30 травня 

2001 р.) формат В 9 було збільшено до 10 учасників. На першому саміті В 10, 

який проходив у жовтні 2001 р. в Болгарії (Софія), Хорватія виступала вже в 

ролі повноправного учасника. Наприкінці 2001 р. вона отримала новий статус 

у відносинах з Альянсом – так званий інтенсифікований діалог, який став 

черговим етапом на шляху залучення до МАР. 

У травні 2002 р. Хорватія уже стала 10-м кандидатом на членство в 

Альянсі, залучившись до Плану дій щодо членства [225, с. 163]. 

2) 26 вересня 2000 р. Парламентська асамблея Ради Європи припинила 

свій моніторинг в Хорватії. Серед 21 умови РЄ щодо Хорватії найголовнішими 

були зміцнення демократичних інститутів влади, зміна виборчого закону, 

прийняття демократичного закону про ЗМІ, захист прав людини, суспільних і 

національних меншин, співробітництво з МТКЮ, розвиток добросусідських 

відносин з країнами регіону, виконання Дейтонської угоди, повернення 

біженців. Хоча ці вимоги мали довгостроковий характер, ПАРЄ вирішила, що 

за нових політичних обставин у РХ внутрішні механізми нагляду стали 

достатніми для забезпечення подальшої демократизації, а потреба в 

зовнішньому моніторингові відпала. 

У липні 2003 р. ПАРЄ прийняла рішення про припинення 

постмоніторингових заходів на території Хорватії [72, арк. 158]. 

3). Визнанням успіхів Хорватії у сфері демократизації стало рішення 

Постійної Ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі припинити з 

21 вересня 2000 р. дію поліцейського сегменту моніторингу в РХ, у рамках 

якого протягом останніх 4-х років здійснювався нагляд за поліцейськими 

силами у хорватському Подунав’ї [19, арк. 83]. 

Загалом, діалог Хорватії з ОБСЄ мав конструктивний характер, водночас 

у своїх звітах Місія ОБСЄ в РХ робила доволі критичні зауваження на адресу 

уряду РХ стосовно невиконання зобов’язань, які випливають із Дейтонської 
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угоди. Перш за все, це стосувалося проблеми повернення на територію 

Хорватії сербських біженців, повернення їм нерухомості й майна, 

удосконалення законодавства в галузі забезпечення прав національних 

меншин тощо. У липневому звіті Місії ОБСЄ (2003 р.) відзначено суттєвий 

прогрес РХ у проведенні демократичних реформ, забезпеченні умов для 

повернення біженців, вирішенні їхніх майнових питань, а також реалізації 

положень Закону про нацменшини [72, с. 41]. 

4) 30 листопада 2000 р. Хорватія набула членства в Світовій організації 

торгівлі [318]. 

5) 21 червня 2001 р. Хорватія підписала Угоду про вільну торгівлю з 

Європейською асоціацією вільної торгівлі, що відбулося в рамках так званого 

асиметричного підходу ЄЄ до лібералізації його торгівлі з РХ [20, арк. 73]. 

Послідовністю відзначалися дії Загреба, спрямовані на долучення до 

Центральноєвропейської угоди про вільну торгівлю (англ. Central European 

Free Trade Agreement, CEFTA). 2001-2002 рр. було підписано угоди про вільну 

торгівлю з країнами CEFTA: Угорщиною, Чехією, Словаччиною, Польщею, 

Болгарією та Румунією. 

5 грудня 2002 р. було підписано Угоду про вступ Хорватії до CEFTA, яка 

набрала чинності 1 березня 2003 р. [311]. 

 

2.3. Аспекти співробітництва Хорватії  

з Міжнародним трибуналом для колишньої Югославії 

Окреме важливе місце в процесі євроінтеграційного шляху Хорватії 

посіло співробітництво з Міжнародним трибуналом для колишньої Югославії. 

З 2000 р. офіційний Загреб докладав значні зусилля, спрямовані на 

нормалізацію співробітництва з МТКЮ, стосунки з яким у попередні роки 

були критичними. Зокрема, навесні 2000 р. Хорватський Сабор ухвалив 

спеціальну Декларацію про співробітництво з Гаагою. Трибуналові було 

видано підозрюваного у воєнних злочинах впливового хорватського 

командира часів війни М. Налетіліча-Туту, гаазькі слідчі отримали доступ до 
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документів, що стосуються військових операцій РХ 1995 р. «Блиск» та «Буря», 

їм дозволили проводити розкопки вірогідних масових поховань на території 

РХ. Контакти Загреба з головним прокурором Трибуналу К. дель Понте 

набули регулярного характеру. Крім того, Хорватія сама розпочала арешти 

підозрюваних у скоєнні військових злочинів. Представники МТКЮ, в цілому 

схвалюючи рівень взаємодії хорватської сторони, час від часу висловлювали 

невдоволення повільністю передачі потрібних документів. До Хорватії з боку 

Гааги виставлялися нові, подекуди мало прийнятні для суверенної країни 

вимоги, зокрема забезпечити свідчення в суді 16 керівників спецслужб, які 

обіймали посади при правлінні Ф. Туджмана.У роботі Трибуналу відчувалася 

тенденція до звинувачення за формальною командною вертикаллю, що 

потенційно ставило під загрозу багатьох військових командирів і державних 

діячів, навіть якщо вони не віддавали злочинного наказу [262, с. 12].  

Усе це викликало не лише протести націоналістичної опозиції, а й 

роздратування деяких представників правлячої коаліції. Так, у листопаді 

2000 р. з різкою критикою доповіді головного прокурора МТКЮ та загалом 

політики Гааги щодо Загреба виступив перший віце-прем’єр-міністр РХ, 

голова урядової Ради зі співробітництва з МТКЮ Г. Граніч [67, арк. 62].  

На початку грудня 2000 р. уряд РХ ухвалив і надіслав до Гааги «Позицію 

хорватського Уряду щодо обвинувачень МТКЮ». У 13 пунктах цього 

документа, зокрема, вказується, що Гаазький трибунал може викликати 

високих посадових осіб Хорватії як свідків тільки зі згоди Уряду РХ, 

висувається вимога розглядати індивідуальні злочини і не розслідувати 

легітимних з позиції Загреба військових операцій «Блиск» та «Буря», більшу 

увагу приділяти злочинам, скоєним Югославською народною армією та 

сербськими паравійськовими формуваннями на території Хорватії з 1991 по 

1995 рр. [67, арк. 63]. 

Такий розвиток ситуації поставив співробітництво Гааги й Загреба на 

кінець 2000 р. під серйозну загрозу. Водночас, беручи до уваги украй велике 

значення для країни співпрацю з МТКЮ, владі РХ у першій половині 2001 р. 
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вдалося нейтралізувати кризу у взаєминах з Трибуналом й відновити 

конструктивний діалог. Однак після видачі Югославією С. Мілошевіча 

28 червня 2001 р. Гаага зайняла більш жорстку позицію щодо Загреба, 

поставивши вимогу про відправку до Трибуналу двох хорватських генералів 

Р. Адемі та А. Ґотовіни, які вважалися в РХ національними героями [270, с. 72-

73]. Рішення уряду про їхню видачу у липні 2001 р. мало не призвело до його 

відставки.  

Крім цього, МТКЮ виніс на порядок денний питання «криміналізації» 

Вітчизняної війни 1992-1995 рр. та звинувачення в скоєнні військових 

злочинів за формальною командною вертикаллю проти ряду популярних у 

масах вищих військових офіцерів та політиків РХ часів війни. Незважаючи на 

заяви уряду Хорватії про готовність до співробітництва, головний прокурор 

МТКЮ К. дель Понте в листопаді 2001 р. у своїй черговій доповіді на РБ ООН 

піддала Хорватію серйозній критиці [262, с. 14]. 

Слід зазначити, що до середини 2002 р. у відносинах Хорватії з МТКЮ 

не спостерігалося напруження. Суттєве значення в цьому процесі відіграли два 

візити до Гааги (у березні та липні) віце-прем’єр-міністра РХ Г. Граніча, який 

курував питання взаємодії РХ з МТКЮ, а також робоча поїздка до Хорватії на 

початку травня головного прокурора Трибуналу К. дель Понте. Проте у 

вересні 2002 р., як уже згадувалося вище, виникли серйозні проблеми в 

комунікації Хорватії з Трибуналом, коли МТКЮ видав ордер на арешт 

генерала Я. Бобетка, який у свідомості більшості хорватів вважався символом 

національного героїзму у Вітчизняній війні 1991-1995 pp. Хорватський уряд 

під тиском опозиції та громадськості був змушений відмовитись від видачі 

генерала та розпочав «правову битву», намагаючись довести неправомірність 

висунутих МТКЮ обвинувачень [197, с. 309-310]. Така позиція хорватської 

сторони з боку міжнародної спільноти була розцінена як обструкціоністська, 

що призвело до гострих застережень стосовно можливості застосування 

відповідних санкцій. Активна діяльність, розгорнута Хорватією з 

відстоювання своїх інтересів, дала позитивні результати: «справу Бобетка» 
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вдалося перевести у правову площину, а РХ загалом не піддавалася критиці за 

небажання співпрацювати з Трибуналом у річній доповіді РБ ООН Головного 

прокурора МТКЮ (листопад 2002 р.) [254, с. 75].  

Водночас питання видачі хорватських громадян МТКЮ залишалося на 

порядку денному співробітництва Хорватії з Трибуналом, яке, через його 

чутливість для широких верств населення країни, з одного боку, було 

серйозним дестабілізуючим чинником у внутрішньополітичній площині, а з 

іншого – основною перешкодою на шляху до здобуття Хорватією статусу 

кандидата на членство в ЄС. Зокрема, саме через оцінку недостатнього 

співробітництва Загреба з Гаазьким трибуналом гальмувався наприкінці 2002-

2003 рр. процес ратифікації Угоди про стабілізацію і асоціацію з ЄС (з боку 

Великої Британії та Нідерландів). Керівництво МТКЮ звинувачувало 

офіційний Загреб у недостатньому співробітництві у випадку затримання та 

передачі міжнародному суду колишнього хорватського генерала А. Ґотовіни 

[262, с. 17].  

Головний прокурор К. дель ІІонте двічі протягом 2003 р. відвідувала 

Загреб з метою обговорення питання арешту та видачі МТКЮ згаданого 

генерала. Тиск на керівництво РХ здійснювала також державна адміністрація 

США. Так, у жовтні 2003 р. в Загребі перебував посол США з питань 

розслідування військових злочинів П.-Р. Проспер, де обговорювалося питання 

надання технічної допомоги з боку США у пошуку генерала А. Ґотовіни [73, 

арк. 23].  

Для відстоювання власних позицій у вересні 2003 р. урядова делегація РХ 

перебувала в Гаазі, де представила аргументацію щодо виконання цієї вимоги 

МТКЮ, оскільки колишній генерал А. Ґотовіна переховувався поза межами 

країни і місце його знаходження було невідомим урядовим структурам. Вжиті 

кроки, проте, не дали позитивного для Загреба результату. На спеціальному 

засіданні РБ ООН у жовтні 2003 р. пролунали критичні оцінки щодо 

налаштованості Загреба на співробітництво з Трибуналом, без огляду на 
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успішне виконання вимог Гааги щодо надання архівних документів та 

сприяння у наданні свідчень хорватськими громадянами [73, арк. 24]. 

 

Висновки до другого розділу 

Дослідивши особливості періоду становлення відносин між Хорватією та 

ЄС та їхню еволюцію 1992-2013 рр., відповідно до поставлених наукових 

задач ми дійшли до таких висновків. 

Упродовж 1992-2003 рр. Хорватія пройшла важливий етап в напрямі 

європейської інтеграції: від офіційного започаткування відносин з ЄС у 

1992 р., періоду низької активності в добу авторитаризму президента РХ 

Ф. Туджмана (1990 рр.), етапу активізації євроінтеграційного курсу після 

повного перезавантаження влади в 2000 р. до укладення УСА та її 

імплементації з метою офіційного започаткування передвступних переговорів. 

З огляду на це, Хорватія подала офіційну заявку на вступ до ЄС у лютому 

2003 р. та надала відповіді на запитальник у жовтні цього ж року. 

Незважаючи на перемогу опозиційної партії ХДС на парламентських 

виборах у Хорватії в листопаді 2003 р. та формування уряду країни на чолі з 

лідером ХДС І. Санадером, курс Хорватії на європейську інтеграцію 

залишився незмінним. 

Розглядаючи інтеграційну політику Європейського Союзу щодо Західних 

Балкан, в тому числі й Хорватію, нами було встановлено, що вона 

реалізовувалася в рамках стратегії асиметричної інтеграції до ЄС та 

застосування індивідуального підходу до країн цього регіону через такі 

інструменти: Регіональний підхід, Стратегія обумовленої підтримки, Пакт 

стабільності та Процес стабілізації та асоціації. 

Окрема увага владою країни на початку 2000-х рр. приділялася питанню 

поліпшення позиції країни на міжнародній арені шляхом посилення взаємодії 

з НАТО, РЄ та ОБСЄ, а також набуття членства в СОТ та CEFTA. 

Одним із болючих питань на шляху Хорватії до інтеграції в ЄС 

залишалося питання належного співробітництва з МТКЮ. 
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Розділ ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ ЩОДО 

НАБУТТЯ ХОРВАТІЄЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС (2004-2009 рр.) 

 

3.1. Євроінтеграційні зусилля Хорватії у 2004-2006 рр. 

Після приходу до влади в грудні 2003 р. партії Хорватська демократична 

спільнота нове керівництво уряду і парламенту спрямовувало свою діяльність 

на максимальну активізацію переговорного процесу із Брюсселем, 

започаткованого попереднім урядом, щодо отримання статусу кандидата на 

членство в ЄС. 

Уряд І. Санадера ставив собі за мету вжити максимальних заходів для 

набуття членства РХ в ЄС разом із Болгарією та Румунією 2007 чи 2008 року. 

З огляду на це урядом також просувалася ідея регіонального лідерства 

Хорватії, як країни з високим рівнем політичної стабільності, зокрема і в 

контексті загострення ситуації в сусідній Сербії і Чорногорії. Глава уряду РХ 

І. Санадеру в коментарях щодо подій в Косово наголошував, що «Хорватія є 

фактором стабільності в регіоні» і Європа може розраховувати на її допомогу 

[73, арк. 157]. 

На початку свого мандата Уряд РХ ухвалив Національну програму 

діяльності щодо євроінтеграції на 2004 р. [139], відповідно до якої в усіх 

міністерствах і відомствах країни було створено департаменти з питань 

європейської інтеграції з метою підвищення ефективності співробітництва 

між органами державного управління в цій сфері. Упродовж 2004 р. згідно з 

Програмою передбачалося розробити та ухвалити понад 40 нових законів, які 

б наблизили законодавство Хорватії до європейських стандартів. Програма 

також визначала необхідність виконання низки заходів для досягнення 

Копенгагенських критеріїв, зменшення дефіциту державного бюджету, 

досягнення стабільності банківсько-монетарної системи, продовження 

приватизації колективних і державних підприємств, підтримка малого і 

середнього підприємництва, збільшення обсягів інвестицій, підтримка 

експорту, розробка програми конкурентоспроможності хорватської продукції. 
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Передбачалися також реформи в системі охорони здоров’я, пенсійній системі, 

освіті, науці тощо. 

У лютому 2004 р. відбувся четвертий раунд переговорів у форматі 

Хорватія-Трійка ЄС [12, арк. 28]. 

З метою подальшої розбудови відносин із Європейським Союзом 

прем’єр-міністр РХ І. Санадер та міністр закордонних справ М. Жужул 

упродовж першого кварталу 2004 р. здійснили низку офіційних візитів до 

європейських країни, зокрема Австрії, Німеччини, Великої Британії, Бельгії, 

Люксембургу, Ірландії, Румунії та ін. Найбільшу підтримку євроінтеграційній 

політиці РХ надавала Німеччина, Австрія, Бельгія, Люксембург та Ірландія. 

Брюссель, Люксембург та Лондон, як виняток, надали грошову і експертну 

допомогу Загребу, яка передбачалася лише країнам кандидатам на членство. 

Слід зазначити, що головною метою контактів хорватського керівництва 

з європейськими очільниками було забезпечення їхньої підтримки на шляху 

просування Хорватії до Євросоюзу, зокрема й лобіювання якомога швидшої 

ратифікації парламентами Італії, Нідерландів і Великої Британії підписаної у 

жовтні 2001 р. Угоди про стабілізацію та асоціацію.  

У середині березня 2004 р. уряд РХ завершив другий раунд переговорів 

щодо підписання з ЄС Протоколу № 7, покликаного регулювати торгівлю 

Хорватії з країнами, що мали вступити до Євросоюзу 1 травня 2004 р. 

Найбільш проблемним питанням у цьому процесі для хорватської сторони 

стала необхідність збільшення ввізних квот для країн ЄС, особливо 

сільськогосподарських продуктів та продуктів харчування, оскільки Хорватія 

намагалася максимально захистити свій внутрішній ринок від іноземних 

конкурентів [14, арк. 42]. 

Незважаючи на зазначене, головною умовою подальшого просування 

Хорватії на інтеграційному шляху до ЄС, зокрема з боку Великої Британії та 

Нідерландів, залишалося питання покращення співробітництва Загреба і 

Гааги, а також арешт і видача генерала А. Ґотовіни, звинуваченого у воєнних 

злочинах. Саме через оцінку недостатнього співробітництва Загреба з 
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Гаазьким трибуналом у той час гальмувався процес ратифікації угоди про 

стабілізацію і асоціацію з ЄС з боку Великої Британії та Нідерландів. 

Керівництво МТКЮ і надалі звинувачувало офіційний Загреб у недостатньому 

співробітництві у контексті затримання та передачі міжнародному суду 

колишнього хорватського генерала А. Ґотовіни. У лютому 2004 р. 

Міністерство юстиції РХ спільно з Міністерством внутрішніх справ 

підготувало пакет документів для передачі Гаазькому трибуналу, що 

демонструвало вжиття урядом країни максимальних заходів для розшуку 

А. Ґотовіни, який, як тоді зазначалося, знаходився за межами Хорватії [35, 

арк.  42].  

Водночас у березні 2004 р. до Загреба надійшли нові обвинувачення за 

скоєння військових злочинів проти колишніх генералів І. Чермака та 

М. Маркача, які 11 березня 2004 р. добровільно відбули до Гааги, що було 

позитивно оцінено міжнародною спільнотою [262, с. 19].  

Позитивним сигналом для Хорватії в її євроінтеграційних прагненнях 

стало прийняття 17 березня 2004 р. зовнішньополітичним комітетом 

Європейського Парламенту доповіді щодо Хорватії, в якій було висловлено 

позитивну оцінку готовності РХ започаткувати переговори з ЄС стосовно 

набуття членства. У доповіді висловлено також рекомендацію Європейській 

Раді розпочати найближчим часом переговорний процес та розглянути 

можливість надання всебічної допомоги Хорватії в цих питаннях [35, арк. 47]. 

22 березня 2004 р. ЄС почав застосовувати Європейське Партнерство 

(European Partnership) як важливий інструмент Процесу стабілізації та 

асоціації з метою формулювання принципів, пріоритетів та положень угоди 

між ЄС і країнами Західних Балкан, а також прискорення виконання критеріїв 

в рамках імплементації Угоди про стабілізацію та асоціацію. Серед згаданих 

критеріїв слід виокремити такі: 

- зміцнення демократичних інститутів, підвищення стандартів захисту 

національних меншин і прав людини шляхом розвитку та зміцнення 

верховенства права; 
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- досягнення необхідних стандартів для започаткування між сторонами 

прогресивної та ефективної зони вільної торгівлі; 

- збільшення економічного розвитку і процвітання з метою зміни 

економічної системи з перехідної на ринкову;  

- активізація співпраці у сферах юстиції та внутрішніх справ; 

- участь і зміцнення регіонального співробітництва. 

Зазначені критерії було встановлено для кожної країни Західних Балкан з 

тим, щоб сприяти стабільності в регіоні та допомогти країнам наблизитися до 

стандартів Європейського Союзу шляхом зміни законодавчої бази відповідно 

до норм acquis communaitaire [287, арк. 32].  

На основі відповідей на запитальник, Європейська Комісія 20 квітня 

2003 р. на своєму засіданні в Страсбурзі винесла позитивне рішення щодо 

заявки Хорватії на членство в ЄС (направлена 21 лютого 2003 р.). У документі 

міститься рекомендація Раді ЄС розпочати переговорний процес з Хорватією 

щодо вступу країни до Європейського Союзу [104]. 

Щодо відповідності Хорватії Копенгагенським критеріям Європейська 

Комісія зробила три головні висновки. 

1. Стосовно політичних критеріїв. Комісія підтвердила, що Хорватія 

відповідає політичним критеріям, встановленим на засіданні Європейської 

Ради в Копенгагені в 1993 р., та передумовам Процесу стабілізації та асоціації, 

започаткованому Радою в 1997 р. Зазначено, що Хорватія має функціонуючу 

демократію та стабільні інституції, які гарантують верховенство закону. У 

державі відсутні значні проблеми у сфері дотримання фундаментальних прав 

людини. За висновком ЄК, Хорватія належним чином співпрацює з 

Міжнародним трибуналом у Гаазі. Водночас керівництву держави 

рекомендовано здійснити необхідні заходи для розшуку військових злочинців 

та їх передачі до Міжнародного трибуналу. Додаткових зусиль уряду потребує 

також сфера дотримання прав меншин, повернення біженців, проведення 

правової реформи, налагодження регіональної співпраці та боротьба з 

корупцією. 
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2. Стосовно економічних критеріїв. Зроблено висновок, що Хорватія 

може розглядатися як держава з функціонуючою ринковою економікою. За 

умови продовження реформ у середньостроковій перспективі Загреб зможе 

забезпечити відповідність економічним вимогам, які існують всередині ЄС. 

3. Стосовно здатності взяти на себе зобов’язання членства. Комісія 

постановила, що в середньостроковій перспективі Хорватія зможе взяти на 

себе зобов’язання членства, якщо продовжить вживати зусилля з метою 

наближення чинного законодавства до норм і стандартів ЄС. 

26-27 квітня 2004 р. в Люксембурзі відбулося чергове засідання Ради із 

загальних питань та зовнішніх відносин. У контексті Хорватії було заслухано 

інформацію єврокомісара з питань зовнішніх відносин К. Паттена щодо 

позиції Єврокомісії з приводу погодженої заявки на вступ до ЄС Хорватії. З 

боку Ірландського президентства було заявлено про намір сприяти розгляду 

такої позиції ЄС в рамках червневого засідання Європейської Ради з метою 

можливого ухвалення рішення про започаткування переговорів про вступ з 

цією країною [35, арк. 91]. 

Питання щодо ходу євроінтеграційних процесів в Хорватії 

обговорювалося, серед іншого, 17-18 червня 2004 р. в Брюсселі в рамках 

чергового засідання Європейської Ради, за результатами якого було прийнято 

відповідний Висновок [98]. 

У документі йдеться, що беручи до уваги згаданий Висновок 

Європейської Комісії, учасники заходу привітали рішення та відповідну 

рекомендацію ЄК щодо доцільності започаткування передвступних 

переговорів з Хорватією. Розглянувши заявку Хорватії на вступ до ЄС, Рада 

дійшла висновку, що Хорватія відповідає політичним критеріям членства та 

вимогам Процесу стабілізації та асоціації, які були ухвалені 1997 р., що дає їй 

право вважатися країною-кандидатом. 

3 метою початку переговорів про вступ Хорватії до ЄС Європейська Рада 

ухвалила рішення щодо скликання двосторонньої міжурядової конференції на 

початку 2005 р. У цьому контексті Європейській Комісії було рекомендовано 
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невідкладно розробити передвступну стратегію для Хорватії, включаючи 

рекомендації щодо відповідних фінансових інструментів. Як зазначено у 

Висновках засідання, темпи та результативність передвступних переговорів 

залежатимуть виключно від прогресу Хорватії в наближенні до вимог 

членства в ЄС. 

Рада також наголосила на важливості продовження всебічної співпраці 

Загреба з Міжнародним трибуналом для колишньої Югославії, забезпечення 

прав нацменшин, реформування судової системи, боротьби з корупцією тощо. 

Крім того, надання Хорватії статусу країни-кандидата на членство в ЄС 

покликане, на думку Ради, стимулювати інші країни Західних Балкан до 

продовження реформ. У цьому контексті було наголошено, що «майбутнє 

балканських країн розглядається як невід’ємне від майбутнього ЄС». 

Передбачалося, що просування країн цього регіону до ЄС буде відбуватися 

паралельно з регіональною політикою ЄС. 

У межах реалізації Європейського партнерства 13 вересня 2004 р. Рада 

ЄС прийняла рішення щодо принципів, пріоритетів та умов Європейського 

Партнерства з Хорватією, у якому визначено короткострокові та 

середньострокові пріоритети, спрямовані на підтримку зусиль країни в 

напрямі євроінтеграційних процесів. Європейське партнерство також 

передбачало надання фінансової допомоги Хорватії [113].  

Зазначений документ відображав ситуацію в Хорватії на той час та був 

підготовлений відповідно до її потреб, а також слугував свого роду 

контрольним списком для оцінювання прогресу проведення реформ в країні. 

Відповідні заходи з реалізації пріоритетів Європейського партнерства з 

Хорватією були інкорпоровані у національні програми щодо інтеграції РХ до 

ЄС на 2004-2005 рр. 

6 жовтня 2004 р. Європейська Комісія опублікувала Передвступну 

стратегію для Хорватії (Pre-accession Strategy for Croatia), основними 

елементами якої стали: 
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- підготовка Єврокомісією регулярних щорічних доповідей щодо 

прогресу Хорватії в процесі вступу до ЄС, починаючи з 2005 р.; 

- відкриття для Хорватії з передвступних фінансових інструментів 

PHARE (інституційне будівництво, економічна і соціальна взаємодія), 

ISPA (довкілля та транспорт) та SAPARD (сільське господарство та 

розвиток сільських районів); 

- створення Ради стабілізації та асоціації, Комітету стабілізації та 

асоціації та його підкомітетів з метою моніторингу імплементації 

Угоди про стабілізацію та асоціацію;  

- ухвалення Рамкової угоди, яка надає доступ Хорватії до участі в 

програмах ЄС [246, с. 22]. 

Слід зазначити, що кінець 2004 р. позначився активною підготовкою в 

Хорватії до чергових президентських виборів, запланованих на початок січня 

2005 р. Незважаючи на це, уряд країни активно продовжував реалізацію 

євроінтеграційної стратегії. Так, на початку грудня 2004 р. він приймає 

чергову Національну програму щодо вступу в ЄС на 2005 р. [140]. А вже за 

тиждень за результатами проведення засідання Європейської Ради 16-17 

грудня 2004 р. було прийнято рішення щодо встановлення 17 березня 2005 р. 

датою початку переговорів, за умови повного співробітництва з МТКЮ [16, 

арк.144].  

У січні 2005 р. за результатами другого туру президентських виборів у 

Республіці Хорватія впевнено переміг чинний глава держави С. Месич, який 

отримав 65,98 % голосів виборців, а його конкурентка, віце-прем’єр-міністр, 

представниця правлячої партії ХДС Я. Косор, набрала лише 34,02 %. 

С. Месича підтримали представники десяти провідних опозиційних партій, а 

також багато галузевих профспілок та громадських організацій, тоді як 

Я. Косор була висунута тільки правлячою ХДС.  

Протягом свого другого мандату стали очевидними деякі зміни в політиці 

президента Хорватії С. Месича: зміна економічної стратегії держави, 
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активізація економічної дипломатії, реформування міністерства оборони, 

деполітизація спецслужб. 

Водночас у контексті європейської інтеграції Хорватії питання належного 

рівня взаємодії з МТКЮ залишалося неврегульованим, що відповідним чином 

мало негативний плив на діалог між Загребом та Брюсселем. Передусім це 

стосувалося питання довкола генерала А. Ґотовіни. Так, під час засідання 

Європейської Комісії 31 січня 2005 р. було зроблено висновки про те, що в 

разі, якщо не буде доведено повну співпрацю Хорватії з Міжнародним 

трибуналом, складно буде говорити про початок вступних переговорів з ЄС 

[278, с. 1714].  

На цьому тлі з метою лобіювання власних інтересів уряд РХ активізував 

діалог із країнами-членами Євросоюзу, а також Болгарією і Румунією у сфері 

обміну досвідом на євроінтеграційному шляху. Для запевнення представників 

країн-членів Європейської Союзу в повній співпраці з Гаагою на початку 

березня 2005 р. президент Хорватії С. Месич, прем’єр-міністр І. Санадер та 

голова Сабору В. Шекс направили до Європейської Комісії відкритого листа з 

повною інформацією про дії хорватської влади, спрямовані на пошук генерала 

А. Ґотовіни, а також аналіз ситуації та можливих антиєвропейських процесів 

в РХ у випадку відкладення передвступних переговорів з ЄС [33, арк. 41-42].  

Однак, незважаючи на це, 8 березня 2005 р. головний прокурор МТКЮ 

К. дель Понте передала до ЄС звіт, у якому говорилося про незадовільну 

співпрацю хорватської сторони з Трибуналом. Посилаючись на висновки 

К. дель Понте, Рада міністрів із загальних питань та з питань зовнішніх 

відносин ЄС на своєму засіданні 16 березня 2005 р. в Брюсселі прийняла 

рішення відкласти початок переговорів з Хорватією, що були раніше 

заплановані на 17 березня 2005 р. Під час голосування дев’ять країн були 

проти початку переговорів з РХ, тоді як таке рішення підтримали тільки вісім 

держав – Словенія, Словаччина, Австрія, Угорщина, Мальта, Литва, Ірландія 

та Кіпр. Утрималися під час голосування – Іспанія, Португалія, Польща, 

Латвія, Естонія, Греція та Люксембург. Враховуючи те, що навіть одна країна 
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могла ветувати рішення щодо початку переговорів, а проти виступили аж 

дев’ять держав, серед яких такі впливові як Франція, Німеччина, Велика 

Британія, стало зрозумілим, що для Хорватії це було серйозним 

попередженням щодо недостатнього співробітництва з МТКЮ [84, арк. 23].  

Водночас, позитивним моментом для РХ стало те, що під час засідання 

Ради було затверджено межі майбутніх переговорів й готовність з боку 

Європейської Комісії в будь-який момент розпочати діалог, якщо буде 

доведена повна співпраця з Трибуналом. 

Таке рішення ЄС викликало розчарування в хорватському суспільстві. Як 

результат, кількість прихильників євроінтеграційного курсу на той час 

відчутно знизилася, а противників – навпаки збільшилася, та становила 

приблизно однакову частку [196, с. 315]. 

На черговому засіданні Європейської Ради, яке відбулося 22-23 березня 

2005 р. в Брюсселі було вирішено створити робочу групу з перевірки 

результатів співпраці РХ з МТКЮ. До складу групи було включено 

Генерального секретаря Ради Європейського Союзу і Верховного 

представника із загальної зовнішньої політики і політики безпеки Х. Солану, 

комісара з питань розширення О. Рена, а також представників Люксембургу, 

Великої Британії та Австрії [254, с. 381].  

Усвідомлюючи важливість ситуації та позицію представників ЄС, 

хорватська сторона значно активізувала діяльність, спрямовану на пошук 

генерала А. Ґотовіни. Так, 26 квітня 2005 р. під час проведення першої зустрічі 

комісії ЄС з перевірки співпраці РХ з МТКЮ було представлено звіт 

хорватського уряду про результати заходів, які були реалізовані у вирішенні 

останньої проблеми для початку переговорів, а також заслухана доповідь 

Головного прокурора Трибуналу К. дель Понте. Однак засідання цієї комісії 

не принесло для Хорватії очікуваних результатів, оскільки високими 

посадовцями Європейського Союзу знову було наголошено на тому, що 

головним критерієм для початку переговорів є повна співпраця з МТКЮ [33, 

арк. 54]. 
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З метою запевнення представників ЄС у тому, що Хорватія вживає 

вичерпних заходів, щоб довести повну співпрацю з Гаагою, 2 травня 2005 р. 

прем’єр-міністр Хорватії І. Санадер передав головному прокурору МТКЮ 

К. дель Понте та керівникам зовнішньополітичних відомств країн-членів 

Європейського Союзу стратегічний план уряду РХ, де була передбачена низка 

необхідних заходів для затримки і передачі А. Ґотовіни до Гаазького 

трибуналу. Унаслідок активного впровадження урядового плану РХ з 

вирішення питання довкола генерала А. Ґотовіни, а також у зв’язку з 

інтенсивним лобіюванням своїх інтересів серед країн-членів Євросоюзу, 

К. дель Понте почала відзначати позитивні моменти в роботі хорватського 

уряду [278, с. 1715].  

З огляду на це 2 червня 2005 р. К. дель Понте з візитом відвідала Загреб з 

метою особистої перевірки просування урядового плану. За результатами 

свого перебування в РХ 7 червня 2005 р. головний прокурор Трибуналу 

надіслала листа міністру закордонних справ Люксембургу Ж. Асселборну, у 

якому зазначала, що початок переговорів Хорватії з ЄС можливий лише 

восени 2005 р., оскільки для доведення повної співпраці з МТКЮ хорватській 

стороні потрібно щонайменше декілька місяців [33, арк. 65]. 

У цьому контексті на черговому засіданні Ради Безпеки ООН, яке 

відбулось 13 червня 2005 р., голова Гаазького суду Н. Мерон і головний 

прокурор МТКЮ К. дель Понте представили черговий звіт щодо співпраці 

країн колишньої Югославії з Трибуналом. На основі звіту міністри 

закордонних справ перенесли розгляд «хорватського питання» на перше 

засідання Ради ЄС під головуванням Великої Британії, яке мало відбутися в 

липні 2005 р. Однак, незважаючи на активну реалізацію згаданого урядового 

плану, під час засідання Ради міністрів закордонних справ Європейського 

Союзу, яке проходило в Брюсселі 18 липня 2005 р., було зроблено висновки, 

що Хорватія ще не досягла результатів, які б надали можливість розпочати 

вступні переговори [84, арк. 49]. 
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З метою залучення підтримки своїх євроінтеграційних прагнень 

хорватськими посадовцями було зроблено низку офіційних та робочих візитів, 

зокрема до країн-членів Євросоюзу, які активно виступали за приєднання 

Хорватії до європейського клубу. Унаслідок лобіювання серед країн-членів 

ЄС власних інтересів під час неформального засідання Ради міністрів 

закордонних справ ЄС, з боку головуючого – британського міністра 

закордонних справ Дж. Стро було зазначено, що оцінка Гаазького прокурора 

є важливою, але рішення щодо початку вступних переговорів буде прийматись 

виключно Європейським Союзом [33, арк. 78].  

Як результат реалізації комплексу урядових заходів та інтенсивного 

діалогу представників хорватського уряду з високопосадовцями країн-членів 

ЄС, 3 жовтня 2005 р. під час засідання Робочої групи з оцінки хорватського 

співробітництва з Гаагою, головний прокурор МТКЮ К. дель Понте у своєму 

черговому звіті позитивно оцінила співробітництво Хорватії з Трибуналом 

[278, с. 1716]. 

Беручи до уваги висновок К. дель Понте, Рада Європейського Союзу на 

своєму засіданні в Люксембурзі 3 жовтня 2005 р. прийняла рішення про 

офіційний початок переговорів щодо вступу Республіки Хорватія до 

Європейського Союзу [145]. Водночас окремі дослідники, зокрема Боріс 

Ґріґіч, схиляються до думки, що з огляду на те, що прийняття остаточного 

рішення щодо Хорватії відбувалося в пакеті з рішенням щодо Туреччини, 

формування якого затягнулося за північ, реальною датою прийняття рішення 

про офіційний початок переговорів є 4 жовтня 2005 р. [257, с. 20]. 

Прийняти це ключове для Хорватії рішення стало можливим завдяки 

принциповій позиції Австрії, яка буквально блокувала початок переговорів ЄС 

з Туреччиною, поки позитивно не було вирішено питання про початок 

переговорів з РХ про вступ до Євросоюзу. Таким чином, Хорватія вступила в 

нову фазу свого євроінтеграційного курсу. 

У практичному плані переговори Хорватії щодо вступу до ЄС 

розпочалися 20 жовтня 2005 р. з процедури скринінгу (screening) – аналітичної 
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оцінки рівня гармонізації законодавства Хорватії з правовим доробком ЄС 

(аcquis communautaire). Хорватія стала першою країною-кандидатом, до якої 

Брюссель застосував нову методологію із конкретними критеріями членства. 

Загалом, РХ мала закрити 35 переговорних розділів щодо аcquis [274]. 

З метою забезпечення виконання всього комплексу заходів, передбачених 

передвступними переговорами, а також беручи до уваги необхідність 

забезпечення належного рівня адміністративних можливостей як в Хорватії, 

так і в ЄС, було прийнято рішення щодо створення індивідуальної структури 

переговорів для забезпечення їхньої прозорості, якості та ефективності, 

одночасно підтримуючи дидактичну цінність процесу. У цьому контексті 

Хорватський Сабор ще 19 січня 2005 р. ухвалив Декларацію про основні 

принципи переговорів щодо повноправного членства Республіки Хорватії в 

Європейському Союзі [125] та створив робочий парламентський орган – 

Національний комітет з моніторингу переговорів щодо вступу Хорватії до 

Європейського Союзу [156].  

7 квітня 2005 р. рішенням Уряд Хорватії було визначено організаційну 

структуру та персональний склад переговорної команди Хорватії щодо вступу 

країни в ЄС [150, 157]. Вбачається доцільним її детально розглянути, 

включаючи функції кожного елемента. 

Державна делегація Республіки Хорватія з переговорів щодо вступу 

Республіки Хорватії до Європейського Союзу (Державна делегація) проводила 

прямі політичні переговори з ЄС та відповідала за успіх переговорів щодо всіх 

розділів. Державна делегація була підзвітна уряду Хорватії та діяла відповідно 

до керівних принципів переговорів, прийнятими урядом країни, а також згідно 

з висновками Координаційного комітету з приєднання Республіки Хорватія до 

Європейського Союзу. Державна делегація була зобов’язана надавати Уряду 

Хорватії звіти про хід переговорів після кожного засідання двосторонньої 

Міжурядової конференції між Республікою Хорватія та державами-членами 

ЄС, що відбулася на рівні міністрів. Крім того, Державна делегація була 

зобов’язана надавати спеціальні звіти на прохання хорватського уряду. 
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Очолював Державну делегацію віце-прем’єр-міністр – міністр 

закордонних справ та європейської інтеграції та його заступник – головний 

переговорник.  

Головний переговорник мав два офіси – один у структурі Міністерства 

закордонних справ та європейської інтеграції РХ та інший у складі Місії 

Хорватії в ЄС та був рівною мірою присутнім як у Загребі, так і в Брюсселі. 

Координаційна рада з питань приєднання Республіки Хорватії до 

Європейського Союзу (Координаційна рада) була міжвідомчим робочим 

органом уряду Хорватії, який обговорював усі питання, пов’язані з 

переговорами про приєднання країни до Європейського Союзу. Цей орган 

розглядав проекти пропозицій до переговорних позицій, представлених 

Переговорною групою, перед направленням їх до Національного комітету з 

моніторингу переговорів щодо приєднання Республіки Хорватії до 

Європейського Союзу, а також пропозиції до переговорних позицій, перш ніж 

вони були направлені для затвердження урядом Хорватії. Координаційна рада, 

яку очолював глава Державної делегації, складався з віце-прем’єр-міністрів та 

міністрів уряду Хорватії, а також Головного переговорника як члена Ради за 

статусом. 

Переговорна група з вступу Республіки Хорватії до Європейського Союзу 

(Переговорна група) була відповідальним за проведення переговорів на 

експертному та технічному рівнях щодо всіх переговорних розділв з 

інституціями та державами-членами ЄС. Очолював групу, яка складалася з 15 

осіб, Головний переговорник. Переговорна група розглядала та приймала 

проекти переговорних позицій, які передавалися до Координаційної ради з 

питань приєднання Республіки Хорватії до Європейського Союзу. 

Переговорна група інформувала Державну делегацію та уряд Хорватії про хід 

переговорів. Члени Групи відповідали за координацію окремих кластерів 

переговорних розділів та надавали експертну допомогу головному 

переговорнику; брали участь у переговорах відповідно до вказівок головного 

переговорника; координували роботу робочих груп для підготовки 
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переговорів щодо окремих переговорних розділів; співпрацювали з 

координаторами ЄС в органах державної влади; відповідали за підготовку 

проектів переговорних позицій та відповідних звітів. Слід зазначити, що 

членами групи були не тільки державні службовці, але й експерти з 

неурядового сектора, у тому числі наукового та бізнесового. За своїми 

функціями члени групи відповідали за реалізацію завдань, що виникали в 

процесі переговорів з ЄС. 

Робочі групи з підготовки переговорів щодо окремих розділів acquis 

communautaire (Робочі групи) брали участь у аналітичному розгляді та оцінці 

гармонізації законодавства Республіки Хорватія з acquis («скринінг»); 

розробці проектів пропозицій до переговорних позицій; діалозі з органами 

державної влади або іншими органами, які були визначені як компетентні 

органи для окремих розділів acquis, та координатором ЄС з відповідного 

органу. Робочі групи очолювали керівники, які здійснювали управління цими 

групами за погодженням з членом Переговорної групи, відповідальним за 

координацію конкретного переговорного розділу. До складу груп входили 

спеціалісти з підготовки переговорів по кожному окремому розділу 

переговорного процесу.  

Секретаріат Переговорної групи виконував допоміжну функцію, яка 

полягала в наданні експертної, технічної та адміністративної допомоги 

Державній делегації, Переговорній групі та Робочим групам з метою 

підготовки переговорів щодо окремих розділів. Крім цього, Секретаріат 

координував завдання та обов’язки, які випливали з переговорів; готував 

аналітичний огляди та оцінку ступеня гармонізації законодавства Хорватії з 

правовим доробком ЄС; складав звіти про хід гармонізації законодавства та 

хід переговорів з ЄС.  

Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції (МЗСЄІ) 

було головним координуючим органом в уряді Хорватії на шляху 

європейської інтеграції. У цьому контексті МЗСЄІ відповідало за моніторинг 

та координацію процесу переговорів про вступ Хорватії з ЄС; моніторинг 
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виконання критеріїв членства в ЄС, координацію гармонізації правової 

системи Хорватії з правовою системою ЄС; координацію підготовки і 

моніторингу імплементації Національної програми Хорватії з приєднання до 

ЄС; координування діяльності органів державної влади з впровадження та 

виконання acquis; координацію та моніторинг виконання Угоди про 

стабілізацію та асоціацію. Секретаріат Переговорної групи входив до 

організаційної структури Міністерства закордонних справ та європейської 

інтеграції. 

Галузеві міністерства відповідали за впровадження правових норм ЄС у 

сферу своєї діяльності та виконання всіх інших зобов’язань, що випливали із 

переговорного процесу. У кожному органі державної влади було призначено 

Координаторів ЄС на рівні посадових осіб. Координатори ЄС в органах 

державної влади були відповідальними за портфоліо ЄС. Крім цього, з метою 

координації роботи в сфері євроінтеграції в кожному відомстві також були 

створені директорати чи департаменти з питань ЄС. 

Окреме місце в процесі приєднання Хорватії до ЄС займав парламент 

країни – Сабор, до компетенції якого входили повноваження правового та 

політичного контролю над процесом інтеграції. Щорічно Хорватський Сабор 

обговорював щорічну програму уряду щодо вступу в ЄС, тобто програму 

прийняття та впровадження acquis, а також приймав план щодо гармонізації 

законодавства Хорватії з правим доробком ЄС [288, с. 193]. 

Важливим моментом у правовому забезпеченні переговорного процесу, 

узгодження законодавчої бази Хорватії з правовим доробком ЄС була робота 

Спільного парламентського комітету Хорватія – ЄС. Засідання комітету 

відбувалися щопівроку в Хорватії чи Брюсселі з метою перевірки стану 

досягнення Хорватією Копенгагенських критеріїв. 

Переклад правового доробку ЄС та всієї необхідної документації 

забезпечувала самостійна служба перекладів у сфері євроінтеграції МЗСЄІ РХ. 

Політичний контроль за ходом переговорів щодо вступу Хорватії до 

Європейського Союзу та забезпеченню збалансованої роботи всіх гілок влади 
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у сфері євроінтеграції здійснював спеціальний робочий орган – Національний 

комітет, який був створений 19 січня 2005 р. та функціонував до 2011 р. [156]. 

Національний комітет консультував представників усіх парламентських 

політичних партій, а його рішення приймались консенсусом. Комітет також 

був майданчиком для консультацій та обговорень питань з євроінтеграційної 

проблематики між парламентськими партіями та урядом. Комітет також 

надавав відповідну інформацію про ЄС та сприяв підвищенню обізнаності 

громадськості з європейських питань в Хорватії. Традиційно головою комітету 

обирався представник парламентської опозиції, що, фактично, забезпечувало 

вирішення всіх проблемних питань та об’єднувало різні політичні сили 

довкола стратегічної зовнішньополітичної мети – вступу країни до Євросоюзу 

[288, с. 195]. 

Наведена структура була робочим органом, яка забезпечувала проведення 

переговорного процесу між Хорватією і Євросоюзом від питань визначення 

політики ведення переговорів і до забезпечення приведення національного 

законодавства у відповідність до вимог ЄС. 

Тактика переговорного процесу, організація взаємодії між міністерствами 

і відомствами РХ, узгодження позицій та реалізація вимог ЄС здійснювалися 

Головним переговорником та очолюваною ним переговорною групою. 

Переговорна група на чолі з головним переговорником РХ В. Дробняком, 

стала ключовим елементом у процесі переговорів РХ з ЄС і за своїм статусом 

займала проміжну ланку між урядом Хорватії і основними міністерствами й 

відомствами з питань забезпечення і організації переговорів. Сам В. Дробняк, 

який очолював Переговорну групу з січня 2005 р. по лютий 2012 р., був 

своєрідним «міністром без портфеля» [250, с. 1]. 

Незважаючи на те, що Офіс Головного переговорника знаходився у 

структурі МЗСЄІ РХ, фактично цей орган займав міжвідомче положення 

завдяки своїм високим повноваженням та статусом свого керівника – 

Головного переговорника, відповідального безпосередньо перед владою 
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країни за практичне проведення переговорного процесу та його ключовим 

позиціям в структурі владних органів з ведення переговорів.  

Робота Офісу і Міністерства закордонних справ та з питань євроінтеграції 

РХ була тісно пов’язана і не передбачала відомчого підпорядкування. 

Керівництво і співробітники МЗС співпрацювали в робочих органах і 

переговорних групах і, по суті, становили основне ядро із забезпечення всього 

переговорного процесу щодо вступу Хорватії до Європейського Союзу. 

14 жовтня 2005 р. Хорватський Сабор прийняв Резолюцію про стратегічні 

керівні принципи переговорів між Республікою Хорватія та Європейським 

Союзом, де окреслили мету та засади, на яких будуватиметься діалог з ЄС 

[182].  

Зокрема, документ визначив, що метою хорватських переговорів про 

вступ до Європейського Союзу є досягнення повного членства в ЄС, яке 

базуватиметься на принципах рівності, партнерства і солідарності між 

державами-членами з одночасним збереженням та розвитком національної 

ідентичності Хорватії.  

Членство в ЄС, як йдеться в Резолюції, має бути досягнуто при найбільш 

сприятливих умовах і в найкоротші терміни, а процес приєднання – із 

застосуванням ЄС принципу індивідуального підходу до Республіки Хорватії. 

У цьому контексті слід також виокремити рішучість Хорватського Сабору, у 

межах своїх повноважень та співпраці урядом і президентом Хорватії, вжити 

значні зусилля з тим, щоб до 2008 р. всі політичні, економічні, правові та 

інституційні критерії для членства Хорватії в Європейському Союзі були 

виконані, а сама країна досягла повної готовності до вступу до ЄС. 

З метою досягнення загаданих цілей своєю Резолюцією парламент 

Хорватії, серед іншого, закликав уряд країни до якнайшвидшого прийняття 

необхідних стратегічних на той час документів, зокрема Національного плану 

розвитку, Національної стратегії збалансованого регіонального розвитку, 

Стратегії розвитку сільських районів, Стратегії промислового розвитку та 

стратегій гармонізації законодавства у сфері охорони навколишнього 
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середовища, а також вжити нові заходи для перебудови хорватської 

економіки, особливо обробної промисловості, сільського господарства, сфер 

транспорту, туризму та послуг.  

Кінець 2005 р. позначився низкою помітних подій, які позитивно 

впливали на досягнення РХ своїх стратегічних цілей на шляху європейської 

інтеграції. Зокрема, 9 листопада Європейською Комісією було прийнято 

позитивну доповідь щодо поступу Хорватії в 2005 р. [117]. Так, у документі 

йдеться про вжиття Хорватією низки заходів із досягнення політичних 

критеріїв, зокрема у сфері реалізації судової реформи, поліпшення статусу 

національних меншин, повернення біженців та регіонального співробітництва.  

В огляді економічного сектору хорватський ринок оцінюється як 

функціональний (низька інфляція та стабільна валюта внаслідок 

макроекономічної політики, спрямованої на збереження економічної 

стабільності) та готовий до конкурентоспроможності європейського ринку, 

але за умов продовження ринкових програм реформ. Підкреслюється великий 

прогрес Хорватії у сфері вільного руху товарів, інформаційного суспільства, 

освіти та культури, а також зовнішньої політики, безпеки та оборони. 

Водночас у документі також звертається увага на такі проблеми того часу, 

як важливість активізації антикорупційної діяльності, необхідність додатково 

спростити адміністрування в приватному секторі для створення компаній та 

прискорення процесу приватизації інших державних підприємств. 

Підкреслюється також важливість посилення адміністративних та судових 

структур для ефективного впровадження європейських законів та стандартів.  

У доповіді зазначається, що Європейська Комісія надала Хорватії 105 

млн. євро для процесу вступу до Європейського Союзу в 2005 р., а 140 млн 

євро – планувалося виділити наступного 2006 р. 

8 грудня 2005 р., перебуваючи з офіційним візитом в Белграді (Сербія і 

Чорногорія), головний прокурор МТКЮ К. дель Понте оприлюднила 

інформацію про те, що 7 грудня 2005 р. на Канарських островах було 

заарештовано генерала А. Ґотовіну. У зв’язку із цим європейська та світова 
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спільноти однозначно заявили про те, що арешт хорватського генерала є 

позитивним кроком на шляху інтеграції Хорватії до ЄС та інших світових 

організацій [278, с. 1716]. 

На цьому тлі влада Хорватії активно продовжувала втілення 

євроінтеграційного курсу країни. Так, 14 грудня 2005 р. урядом було прийнято 

Передвступну економічну програму на 2005-2007 рр. [117], а вже на початку 

січня 2006 р. – чергову Національну програму зі вступу Хорватії до ЄС на 

2006 р. [144]. Зі свого боку, Хорватський Сабор 27 січня 2006 р. прийняв План 

гармонізації законодавства Хорватії з правом ЄС на 2006 р., яким 

передбачалося прийняття 59 «євроінтеграційних» законів [165]. 

Зусилля влади Хорватії з реформування усіх сфер життя хорватського 

суспільства в напрямі набуття необхідних критеріїв ЄС знаходила своє 

позитивне відображення у висновках з боку ЄС. Зокрема, 10-11 квітня 2006 р. 

в Люксембурзі відбулося засідання Ради ЄС із загальних питань та зовнішніх 

відносин під головуванням міністра закордонних справ Австрії У. Пласснік. У 

його межах відбулося також засідання Ради стабілізації та асоціації із 

Хорватією, під час якої відбувся обмін думками щодо ходу переговорів про 

вступ Хорватії до ЄС та стану імплементації положень відповідної Угоди про 

стабілізацію та асоціацію між ЄС та Хорватією. Під час зустрічі було 

підписано Угоду про процедуру обміну таємною інформацією між Хорватією 

та ЄС. У ході заключної прес-конференції міністр закордонних справ Австрії 

У. Пласснік зазначила, що «Хорватія продемонструвала ЄС свою здатність 

проводити необхідні реформи у сфері юстиції, судочинства та 

адміністративного устрою». Вона також зазначила, що процес скринінгу 

законодавства Хорватії на відповідність законодавству ЄС відбувається згідно 

з графіком. У цьому контексті, за її словами, Хорватія може розглядатися як 

промовистий приклад для усіх країн регіону, однак подальший прогрес на 

шляху до її повноцінного членства в ЄС залежатиме повністю від власних 

зусиль країни у виконанні умов Копенгагенських критеріїв та УСА [47, 

арк. 37]. 
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Одночасно за ініціативою італійської сторони під час засідання було 

порушено питання щодо дискримінаційного ставлення з боку Хорватії до прав 

громадян країн-членів ЄС щодо придбання нерухомості на території країни в 

порівнянні з аналогічними правами хорватських громадян. Це питання було 

також порушено в листі віце-прем’єра Італії Ж. Фіні на адресу Європейської 

Комісії. Хорватська сторона заперечила дискримінаційне ставлення до прав 

італійських громадян у цьому контексті, пояснюючи, що діє відповідно до 

міжнародних юридичних зобов’язань і згідно з принципом взаємності [75, 

арк. 13]. 

12 квітня 2006 р. відбувся візит голови Європейського Парламенту 

Й. Боррелла в Хорватію, під час якого він виступив в Хорватському Саборі 

(були також присутні всі члени уряду РХ). У своєму виступі голова 

Європарламенту відзначив, що переговори Хорватії з Євросоюзом без 

жодного сумніву мають завершитись повноправним членством цієї країни в 

ЄЄ. Особливого значення така заява європейського політика мала в контексті 

раніше прийнятого Європарламентом звіту щодо подальшого розширення ЄЄ. 

Положеннями цього звіту, серед іншого, передбачено запропонувати деяким 

країнам альтернативу повноправному членству в Євросоюзі. Особливий 

наголос у своєму зверненні до представників хорватської влади Й. Боррелл 

зробив на обов’язку Хорватії повністю дотримуватись положень вже 

підписаного з Євросоюзом Угоди про стабілізацію і асоціацію, зокрема щодо 

«ліквідації будь-якої дискримінації громадян ЄЄ стосовно придбання в 

Хорватії нерухомості». «Без чіткого дотримання основних пунктів УСА не 

можна досягти повноправного членства в ЄЄ», – зазначив тоді Й. Боррелл 

[255, с. 6]. 

Під час перебування в Хорватії голова Європарламенту також провів 

двосторонні зустрічі з прем’єр-міністром РХ І. Санадером, міністрами, 

членами переговорної команди Хорватії з ЄЄ. 

15-16 червня 2006 р. в Брюсселі відбулось чергове засідання Європейської 

Ради, де було розглянуто прогрес, досягнутий у процесі оцінки відповідності 
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національного законодавства Хорватії законодавству ЄС і початок переговорів 

про вступ країни до ЄС. В ухваленому за підсумками заходу документі 

міститься висновок про дотримання Хорватією спільних цінностей, цілей та 

правових норм, що містять у діючих договорах. У висновках підтверджується 

готовність ЄС підтримувати країну в її намаганнях повністю відповідати 

стандартам ЄС та зобов’язанням, які випливають з членства в ЄС, включаючи 

Копенгагенські критерії. Європейська Рада підкреслила, що відповідно до 

ухвалених раніше рішень, чинні переговори відбуватимуться на основі оцінки 

конкретних досягнень кожної країни. Це включатиме, зокрема, необхідність 

виконання Хорватією зобов’язань, зафіксованих в Угоді про стабілізацію та 

асоціацію та документі про Партнерство заради вступу. 

Європейська Рада підтвердила європейську перспективу, надану країнам 

Західних Балкан, підкресливши, що майбутнє цих країн пов’язано з ЄС. 

Прогрес кожної з країн у процесі наближення до ЄС буде залежати від 

конкретних досягнень у імплементації Копенгагенських критеріїв, положень 

процесу стабілізації та асоціації, співпрацю з Міжнародним карним 

трибуналом включно та підтримку добросусідських відносин. Європейська 

Рада відзначила суттєвий прогрес, здійснений всіма країнами Західних Балкан 

на шляху наближення до ЄС, а також привітала успішне втілення положень 

Комунікації Європейської Комісії «Західні Балкани на шляху до ЄС: 

консолідація стабільності та підвищення добробуту». ЄС підтвердив своє 

зобов’язання надавати практичне сприяння в реалізації європейської 

перспективи країнами Західних Балкан та висловив сподівання на швидке 

отримання в найближчому майбутньому конкретних результатів у таких 

сферах, як регіональна угода про зону вільної торгівлі та полегшення візового 

режиму. ЄС також привітав наміри ЄК розширити взаємодію з Європейським 

Інвестиційним Банком, іншими міжнародними фінансовими установами та 

країнами Західних Балкан [264, с. 16]. 

18 жовтня 2006 р. завершилася процедура скринінгу та розпочався другий 

етап – переговори щодо 35 розділів acquis.  
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Важливе значення в контексті євроінтеграційного шляху Хорватії мав 

візит до Загреба 30-31 листопада 2006 р. Верховного комісара Єврокомісії з 

питань розширення О. Рена та його зустрічі з керівництвом країни. 

Обговорюючи питання євроінтеграційних процесів Хорватії, прем’єр-

міністр РХ І. Санадер ознайомив О. Рена з досягненнями в проведенні 

реформування системи правосуддя, державної адміністрації та реалізацією 

заходів спрямованих на боротьбу з корупцією. Також голова хорватського 

уряду висловив задоволення нещодавно затвердженим звітом Єврокомісії, 

особливо частиною, де визнаються значні успіхи Хорватії на шляху 

євроатлантичної інтеграції, при цьому погоджуючись з частинами, де 

вказується на певні недоопрацювання в проведені переговорного процесу та 

необхідності посилення роботи для усунення цих недоліків. 

Під час засідання хорватського уряду, що проходило в присутності 

високого європейського представника, прем’єр-міністр РХ наголосив на тому, 

що сьогодні Хорватія виступає як міст між Євросоюзом та країнами регіону, а 

також хорватська сторона робить все можливе для того, щоб допомогти 

сусіднім країнам наблизитись до європейських структур. 

Зі свого боку, О. Рен поновив свою думку про те, що Хорватія зможе 

отримати статус повноправного члена ЄС вже до кінця цього десятиліття та 

відзначив високий рівень проведення переговорів щодо узгодження 

внутрішнього законодавства Хорватії з законами Євросоюзу. «Сьогодні ключі 

успіху знаходяться в руках уряду, Хорватського Сабору, інших неурядових 

організації та самих хорватських громадян», – зазначив О. Рен [85, арк. 83]. 

Розглядаючи питання інституційної кризи Євросоюзу, Верховний комісар 

зауважив, що всі проблемні питання мають бути вирішені до вступу до цієї 

організації 28 члена, а це, на думку О. Рена, можливо було здійснити до 2008 р. 

[85, арк. 84]. 

Водночас під час зустрічі з головою Хорватського Сабору В. Шексом 

О. Рен застеріг хорватську сторону, що одностороннє проголошення 

захищеного екологічного риболовецького поясу в Адріатичному морі, без 
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погодження з іншими сторонами, якими виступають Словенія й Італія, може 

негативно вплинути на відносини з ЄС. «Я розумію складну позицію уряду, 

однак одностороннє проголошення ЗЕРП суперечитиме угоді, яку було 

підписано між Хорватією, Італією і Словенією 2004 р.», – наголосив О. Рен, 

додавши, що не потрібно забувати те, що саме ця угода «відкрила дорогу» 

Хорватії щодо отримання статусу країни-кандидата на вступ до ЄС [288, с. 

207]. 

 

3.2. Особливості переговорного періоду у 2007-2009 рр. 

Уряд Хорватії сфокусував свою діяльність на усунення недоліків, що 

були виявлено в ході аналітичної оцінки законодавства PХ, та на успішне 

подовження передвступних переговорів з ЄС. Зокрема, враховуючи, 

загалом, схвалення Європарламентом темпів розвитку процесу входження 

PХ до Євросоюзу, керівництво Хорватії мало намір в 2007 р. вирішити 

якомога більше питань, пов’язаних зі вступом країни до ЄС, з тим, щоб у 

наступному 2008 р. повністю завершити свою підготовку.  

Із цією метою в січні 2007 р. було прийнято Національну програму 

вступу РХ до ЄС на 2007 р. [143], яка отримала досить позитивну оцінку під 

час засідання Ради з питань стабілізації і асоціації, що проходило 6 березня 

2007 р. в Брюсселі, де розглядалась низка важливих питань, що існують в 

регіоні Південно-Східної Європи і, зокрема, в Хорватії [96]. Основний 

акцент представниками ЄС було зроблено на необхідності продовження 

проведення реформ у системі правосуддя, державної влади, а також на 

посиленні заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією.  

Відповідно до документа щодо спільної позиції країн-членів ЄС, 

зазначається, що «Євросоюз нагадує Хорватії про необхідність створення 

незалежної, незаангажованої, об’єктивної, відкритої та ефективної системи 

правосуддя, що має виняткове значення щодо затвердження в Хорватії 

верховенства права». У своєму документі ЄС закликає хорватську сторону 

до відкритої та коректної процедури виборів конституційних суддів у 
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2007 р. Серед інших вимог ЄС наполягає на пришвидшенні проведення 

реформування органів державної влади, що має включати застосування 

принципу деполітизації. Окремою та переконливою позицією 

Європейського Союзу є те, що сучасний стан проведення відповідними 

структурами влади боротьби з корупцією є малоефективним, а корупція в 

державі й надалі залишається на високому рівні. 

Відзначено також значний прогрес РХ у питанні захисту прав 

національних меншин, зокрема позитивно оцінено увагу уряду до 

вирішення проблеми циганської меншини. Певним недоліком у цьому 

питанні визнано те, що сербська національна меншина і надалі стикається з 

проблемою дискримінації. 

Виступаючи перед журналістами після закінчення зустрічі, 

єврокомісар з питань розширення О. Рен повідомив, що цей рік має стати 

ключовим для Хорватії не лише в плані майбутніх парламентських виборів, 

а перш за все, для прийняття важливих реформ, оскільки саме реформи 

мають стати вирішальним у питаннях пришвидшення переговорів з ЄС. 

О. Рен закликав Хорватію якомога швидше вирішити питання 

реформування правосуддя, державної влади та боротьби з корупцією, а 

також продовжити інтенсифікацію реформ у сфері металургії та 

кораблебудування. Коментуючи можливість впливу на просування Хорватії 

до ЄС невирішеності питання кордонів зі Словенією, високий представник 

підкреслив, що це питання лежить в площині двосторонніх взаємовідносин 

країн, однак порадив вирішити його до початку головування Словенії в 

Євросоюзі [76, арк. 29]. 

Питанням національних меншин, працевлаштування та соціального 

захисту було присвячено також зустріч президента РХ С. Месича з членом 

Єврокомісії, представником з питань працевлаштування, соціальної 

політики і рівних можливостей В. Шпідлом, що проходила 6 березня 2007 р. 

в Загребі. Зокрема, було відзначено зусилля Хорватії на шляху соціального 

захисту всіх громадян країни та вирішення питань біженців. Під  час зустрічі 
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сторони звернули увагу на недостатній рівень реалізації законодавства на 

локальному рівні та проблеми відбудови територій, що постраждали в роки 

війни. Недостатня кількість інвестицій в районах колишніх бойових дій, 

зазначив президент РХ, затримує повернення біженців через труднощі у 

відбудові будинків та створення додаткових робочих місць [86, арк. 7].  

20-21 березня 2007 р. відбулося п’яте засідання Спільного 

парламентського комітету Хорватія – ЄС. У межах участі в засіданні голова 

Хорватського Сабору В. Шекс зазначив, що Республіка Хорватія виступає 

за якомога скоріше завершення переговорів з ЄС, тобто до 2008 р., з тим, 

щоб відразу після цього набути статусу повноправного члена Євросоюзу. У 

своєму виступі В. Шекс також висловив сподівання, що «теперішнє 

скликання Європарламенту надасть свою згоду щодо підписання договору 

про вступ Хорватії до ЄС» [288, с. 216]. 

Голова хорватської переговорної делегації В. Дробняк також відзначив 

у своєму виступі значні успіхи в проведенні переговорного процесу. 

Зокрема, він наголосив, що хорватська сторона сподівається, що всі пункти 

переговорного процесу можливо буде завершити 2008 р., а також висловив 

готовність РХ допомоги іншим дружнім країнам у процесі євро та 

євроатлантичної інтеграції [9, арк. 7]. 

Основними темами зустрічі стали розгляд стану переговорного 

процесу, узгодження законодавчої бази Хорватії з правовим доробком ЄС у 

сфері торговельної конкуренції та державної підтримки, проведення реформ 

органів правосуддя та оцінка заходів щодо боротьби з корупцією. 

Обговорювались також питання розслідування військових злочинів на 

території Хорватії, проблеми біженців, національних меншин та відносини 

з сусідніми країнами. Так, словенський член спільного комітету Б.  Пахор 

заявив, що отримав від прем’єр-міністра РХ І. Санадера запевнення щодо 

вирішення найближчим часом питання придбання словенцями нерухомості 

в Хорватії. За матеріалами зустрічі прийнята спільна заява, де 
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висловлюється далекосяжна підтримка процесу наближення Хорватії до ЄС 

[86, арк. 8]. 

У межах відзначення 50-ї річниці підписання Римського договору, яке 

проходило в Римі, Берліні та Брюсселі, керівництво РХ зробило окремі 

заяви в контексті євроінтеграційного шляху Хорватії. Зокрема, голова 

Хорватського Сабору В. Шекс, перебуваючи в Італії, зазначив, що за 

результатами його зустрічей з іншими керівниками парламентів можна 

зробити висновок, що «без Хорватії немає об’єднаної Європи», оскільки 

практично всі його колеги очікують вступ Хорватії до ЄС як 28 члена та 

вирішення конституційної кризи в Євросоюзі вже до 2009 р.  

Зі свого боку президент РХ С. Месич у межах офіційної частини 

святкування в Брюсселі висловив сподівання, що конституційна криза не 

стане на заваді вступу Хорватії до ЄС, а також підтвердив завершення 

підготовки до вступу РХ в Євросоюз 2008 р.  

Прем’єр-міністр РХ І. Санадер під час урочистих заходів в Берліні 

заявив, що «Хорватія має повну підтримку. Справи в нас ідуть добре і ми 

маємо виконати своє домашнє завдання», коментуючи результати свого 

візиту в Німеччину та оцінку європейськими політиками перспектив вступу 

Хорватії до Євросоюзу [76, арк. 55-56]. 

29 березня 2007 р. в Брюсселі хорватська сторона розпочала розгляд 

розділу в переговорному процесі з ЄС, який стосувався прав інтелектуальної 

власності. Після закінчення міжурядової конференції щодо наближення до 

Євросоюзу директор управління з питань розширення ЄС М. Лей заявив, що 

«факт відкриття таких важливих пунктів переговорів, як цей є свідченням 

того, що переговорний процес успішно просувається». Зі свого боку міністр 

закордонних справ Німеччини, країни, яка тоді головувала в Раді ЄС, 

Ф. В. Штайнмайєр також привітав значне просування в переговорному 

процесі ЄС з Хорватією та Туреччиною, зазначивши, що «Хорватія має 

досить добрі результати на шляху наближення до Євросоюзу» [9, арк. 9]. 
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Як представник країни-кандидата на членство в ЄС Міністр 

закордонних справ та з питань євроінтеграції Хорватії К. Грабар-Кітарович 

31 березня 2007 р. взяла участь у неформальному засіданні міністрів 

закордонних справ Євросоюзу, яке проходило у Бремені (ФРН). 

Коментуючи результати своєї участі у згаданому засіданні, керівник 

хорватського зовнішньополітичного відомства зазначила, що цей захід 

створив додаткову можливість обговорити з міністрами закордонних справ 

країн-членів ЄС стан та перспективи проведення переговорів Хорватії з ЄС. 

За словами К. Грабар-Кітарович, у поточному році хорватська сторона 

планувала відкрити якомога більше розділів переговорного процесу, й 

більшість представників країн ЄС висловлювала готовність надати свою 

допомогу в цьому питанні [189, с. 62]. 

Помітною подією весни 2007 р. стало прийняття 25 квітня депутатами 

Європейського Парламенту резолюції щодо ходу реалізації РХ курсу на 

європейську інтеграцію. Головним його моментом стало те, що резолюція 

стала першим документом, у якому було зазначено, що 2009 р. може бути 

датою вступу Хорватії до ЄС [9, арк. 17].  

У документі також наголошено, що Хорватія має здійснити все для 

проведення необхідних внутрішніх реформ з тим, щоб вчасно завершити 

передвступні переговори. Лише в цьому випадку, зазначено в резолюції, 

Європарламент зможе прийняти відповідне рішення ще до чергових 

європарламентських виборів (червень 2009 р.). 

Серед іншого, прийнятим документом депутати ЄП закликали 

представників Європейської Комісії та Європейської Ради «докласти 

максимум зусиль для створення необхідних умов щодо подальшого 

розширення Європейського Союзу, та, зокрема, для уможливлення вступу 

до нього Хорватії». Одночасно в документі відзначено й важливу роль РХ 

як країни-лідера в Південно-Східній Європі. 

Під час розгляду положень резолюції депутати ЄП прийняли рішення 

підтримати лише одну поправку, що внесли представники «зелених», з 
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метою привернення уваги уряду Хорватії на необхідність врахування 

позиції екологічних організацій в РХ при розгляді питань щодо реалізації 

проектів виробничої сфери. 

Президент Хорватії С. Месич у своєму коментарі зазначив, що він 

готовий зробити все необхідне, що від нього залежить, для успішного 

поступу Хорватії до європейських структур. Говорячи про 2009 р. як про 

дату можливого вступу Хорватії до ЄС, С. Месич підкреслив, що 

«хорватська сторона планує свою роботу так, щоб завершити переговорний 

процес до встановленого періоду» [76, арк. 62]. 

Прем’єр-міністр Хорватії І. Санадер у своїй заяві наголосив на 

«винятковій важливості оцінки найвищим органом ЄС – Європарламентом 

– значних успіхів на шляху Хорватії до Євросоюзу». Також голова 

хорватського уряду висловив сподівання, що вже 2009 р. РХ зможе взяти 

участь у виборах до Європейського парламенту [76, арк. 63]. 

26 червня 2007 р. під час Міжурядової конференції в Брюсселі було 

відкрито переговори з таких розділів переговорного процесу щодо вступу 

Хорватії до ЄС: акціонерне право; фінансові послуги; інформаційне 

суспільство та ЗМІ; фінансовий контроль; право на заснування діяльності та 

свобода надання послуг [274]. 

У зв’язку із цим свою заяву зробив головуючий в РЄ міністр 

закордонних справ Німеччини Ф. В. Штайнмайер, який зазначив, що 

«відкриття переговорів по шести розділах переговорного процесу є 

сигналом про те, що це вже більше ніж статистика, а йдеться про справжній 

прорив. Ці шість, а також раніше відкриті переговорні пункти 

підвереджують позитивне просування Хорватії до ЄС». Таким чином, 

Хорватія на той час загалом відкрила 12 розділів переговорного процесу, 

два з яких вже було закрито [76, арк. 117]. 

Як зазначила міністр закордонних справ Хорватії К. Грабар-Кітарович, 

2007 р. хорватська сторона планувала відкрити якомога більше 

переговорних розділів для їхнього скорішого розгляду й приведення до 
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відповідних стандартів, а 2008 р. повинен стати роком закриття цих розділів. 

Вона також наголосила: «Віримо, що ми будемо готові до набуття членства 

в ЄС 2009 р., а тоді буде черга ЄС завершити процес формальної процедури 

ратифікації угоди про вступ» [76, арк. 118]. 

Хід переговорного процесу між ЄС та Хорватією належав до одного з 

важливих питань діяльності Верховного комісара ЄС з питань розширення 

О. Рена. 20 вересня 2007 р. в Брюсселі він прокоментував результати роботи 

двох сторін на цьому напрямі. Зокрема, високий представник ЄС позитивно 

оцінюючи хід переговорів, зазначив: «Маємо гарний прогрес з Хорватією та 

очікуємо, що протягом португальського головування буде відкрито ще 

декілька розділів. У цей час ми працюємо над декількома з них. Тож поки в 

Хорватії триває передвиборча кампанія, робота на європейському плані 

продовжується» [86, арк. 15]. 

Того самого дня, 20 вересня, у Хорватії перебував комісар ЄС з питань 

внутрішнього ринку та послуг Ч. Мак Кріві, який відповідав за шість 

розділів acquis communautaire, по чотирьох з яких у той час проходили 

переговори з РХ. 

Під час свого першого перебування в Хорватії та за результатами 

зустрічей з прем’єр-міністром РХ І. Санадером, а також міністром 

закордонних справ та євроінтеграції РХ К. Грабар-Кітарович та керівником 

переговорної групи В. Дробняком комісар ЄС відзначив значний прогрес 

Хорватії в проведенні передвступних переговорів, зокрема у сфері 

внутрішнього ринку та послуг. 

За словами хорватського прем’єра І. Санадер, «переговори з усіх 

розділів, що знаходяться в підпорядкуванні Ч. Мак Кріві, проходять 

надзвичайно конструктивно, у тому числі завдяки його особистим зусиллям, 

і є сподівання, що найближчим часом переговори з інших двох розділів 

також буде відкрито, а переговори з розділу «Право інтелектуальної 

власності» буде закрито». І. Санадер також наголосив, що європейська та 

євроатлантична інтеграція були і залишаються головними 
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зовнішньополітичним пріоритетами РХ, а Хорватія на цьому шляху робить 

усе, аби сприяти в цьому і своїм сусідам, для яких євроінтеграція також не 

має альтернативи [77, арк. 136]. 

Про успішність євроінтеграційних процесів у Хорватії свідчив 

оприлюднений прем’єр-міністром РХ під час засідання уряду 20 вересня 

2007 р. факт що протягом січня-вересня 2007 р. уряд вже передав до 

Хорватського Сабору 67 законопроектів, пов’язаних з гармонізацією 

національного законодавства з правовою базою ЄС, при запланованих на 

весь рік 56 законопроектах. При цьому І. Санадер також звернув увагу, що 

в середині жовтня парламент буде розпущено у зв’язку з черговими 

виборами, проте план законопроектної роботи уряд та Сабор перевиконали 

як у кількісному, так і в якісному плані, адже документи, подані урядом та 

прийняті парламентом РХ, стосуються багатьох сфер життєдіяльності 

країни та повністю погоджені з Європейською Комісією [193, с. 73]. 

15 жовтня 2007 р. в Люксембурзі відбулася чергова Міжурядова 

конференція з питань переговорів, під час якої було відкрито переговори ще 

з двох розділів: захист споживачів та охорона здоров’я і зовнішні зносини.  

Слід зазначити, що процес євроінтеграції мав для РХ важливе значення 

не лише в політичному, а й в економічному й соціальному аспектах. 

Політичне керівництво країни у своїх коментарях постійно підкреслювало, 

що процеси, які відбуваються в Хорватії, важливі не лише з погляду вступу 

країни до ЄС, а, перш за все, засвідчують переваги вступу РХ до Євросоюзу 

та забезпечують наближення до стандартів та рівня життя провідних 

європейських країн. 

Важливою у цьому контексті стала доповідь Європейської Комісії про 

поступ Хорватії на шляху до ЄС, в якій було відзначено значні успіхи та 

досить активну динаміку в досягненні країною критеріїв ЄС. Документ було 

оприлюднено на засіданні ЄК 6 листопада 2007 р. [119], через рік після 

завершення скринінгу. 



103 
 

Доповідь містить в цілому схвальну оцінку і відзначає відчутні успіхи 

Хорватії на шляху вступу до ЄС, зокрема, вперше зазначається, що РХ має 

дієву ринкову економіку на відміну від формулювань попередніх доповідей. 

Серед основних досягнень Хорватії в питаннях поступу країни до ЄС 

особливо було відзначено стрімке зростання економіки (зростання ВВП 

склало 6,8 %); зменшення рівня інфляції (2,5 % порівняно з показником 

2005 р. - 3,1 %); успіхи в приватизації; зниження рівня безробіття; 

стабілізація куни (місцевої валюти) стосовно євро; ріст інвестицій; 

зменшення кількості невирішених судових справ; успіхи переговорного 

процесу з ЄС та розвиток регіонального співробітництва. Визнано досить 

успішною діяльність у сфері забезпечення людських прав та прав 

національних меншин, впровадження свободи слова в ЗМІ. 

Було прийнято рішення про збільшення річної (2007 р.) квоти для 

Хорватії у вступних фондах Євросоюзу з 138,5 до 141 млн євро, а в наступні 

4 роки планувалося виділення 146 млн, 151,2 млн, 154,2 млн і 157,2 млн. 

євро відповідно. 

Водночас у доповіді ЄК було вказано і на недоліки, над якими 

необхідно було невідкладно працювати, зокрема на низьку кваліфікацію 

суддів (підвищення кваліфікації не давала бажаних наслідків, що 

призводило до неефективного використання міжнародних угод і 

неоднаковості суддівської практики); наявність корупції (особливо 

відсутність великих корупційних справ і боротьба лише з окремими 

дрібними випадками зловживань); дискримінацію циган і сербів (тяжкі 

умови життя, проблеми з працевлаштуванням і низький рівень 

представленості в державних органах, поліції та органах правосуддя, 

проблеми із забезпеченням законних прав колишніх власників права на 

проживання); неврегульовані відносини зі Словенією в питаннях 

визначення лінії кордону та зовнішній борг (його частка складала 85 % 

ВВП). Крім того, у відносинах з ЄС, як зазначено в цьому документі, 

хорватська влада не повною мірою надає державну підтримку процесам 
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наближення до Євросоюзу, які були відображені в Угоді про стабілізацію та 

асоціацію; невідкладного вирішення потребують і «слабкі місця» в 

питаннях застосування фінансової допомоги ЄС, а державне управління 

занадто політизоване.  

Незважаючи на загалом позитивну оцінку співробітництва з Гаазьким 

трибуналом, було відзначено негативне ставлення в країні до МТКЮ.  

У цілому, позитивний характер доповіді ЄК підтвердив, що 

передвступні переговори з Хорватією проходили активно та демонстрували 

конкретні результати. Це підтверджує і той факт, що на кінець 2007 р. 

Хорватія загалом відкрила 14 розділів переговорного процесу [274].   

Важливою подією внутріполітичного життя РХ, яка мала безпосередній 

вплив на євроінтеграційний курс країни, стало проведення 25 листопада 

2007 р. парламентських виборів. За результатами волевиявлення з 

незначною перевагою перемогла провладна партія – Хорватська 

демократична спільнота (ХДС) на чолі з її лідером, прем’єр-міністром 

країни І. Санадером, отримавши 66 депутатських місць у Хорватському 

Саборі (з 153 місць). Опозиційна Соціал-демократична партія отримала 56 

місць в парламенті [309]. 

При цьому важливо відзначити, що СДП відмовилася брати участь у 

виборах на закордонних виборчих дільницях, висунувши виборче гасло 

«Вирішуємо вдома». Натомість провладна ХДС долучила до свого активу 

6 мандатів з виборчих дільниць у Боснії і Герцеговині. Практично рівна 

розстановка сил між представниками лівого центру та провладною ХДС з її 

можливими коаліційними партнерами призвела до жорсткої боротьби за 

право формування влади. На відміну від попередніх виборчих кампаній, 

коли ще до оголошення їх офіційних результатів один з двох основних 

гравців (ХДС у 2000 р., а СДП у 2004 р.) визнавав свою поразку у зв’язку з 

великою різницю в кількості набраних голосів за попередніми 

підрахунками, інтрига щодо переможця цих виборів зберігалася до 

останнього часу [288, с. 249]. 
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За результатами консультацій з керівництвом політичних партій та 

представниками нацменшин, що пройшли до парламенту, президент країни 

С.Месич вручив у грудні 2007 р. мандат на формування влади лідеру 

правлячої ХДС І. Санадеру. ХДС змогла заручитися підтримкою коаліції 

Хорватської селянської партії – Хорватської соціал-ліберальної партії, 

Партії пенсіонерів та депутатів від нацменшин, що дало можливість 

отримати необхідну для формування влади більшість у парламенті [78, 

арк. 92]. 

Окремої уваги в контексті європейської інтеграції Хорватії заслуговує 

ситуація довкола одностороннього запровадження РХ з 1 січня 2008 р. 

Захищеного екологічного риболовного поясу та певними застереженнями 

для Хорватії, у цьому зв’язку з боку Євросоюзу, які були обумовлені 

відповідною позицією Італії і Словенії. Зокрема, ЄС привертало увагу 

керівництва Хорватії на необхідність «дотримання положень угоди від 4 

липня 2004 р. щодо проголошення ЗЕРПу, яка передбачає непоширення 

будь-яких обмежень на країни-члени ЄС до підписання спільної угоди в дусі 

Євросоюзу», а ігнорування зазначеної угоди могло мати негативний вплив 

на хід передвступних переговорів з ЄС. 

З огляду на це, початок 2008 р. характеризувався певними 

ускладненнями в процесі вступних переговорів між Хорватією і ЄС, що 

активно обговорювалося в політологічних колах та провідних ЗМІ Хорватії. 

Так, прем’єр-міністр РХ І. Санадер уперше висловився щодо незадоволення 

ходом переговорного процесу, про що він мав розмову з головою 

Європейської народної партії Мартінсоном. Про це також заявляв головний 

переговорник РХ В. Дробняк і новий міністр закордонних справ РХ 

Г. Яндроковіч. Зі свого боку високопосадовці ЄК висловлювали 

незадоволення станом переговорного процесу та стосунками з РХ через 

«політичну безвідповідальність Хорватії», що пояснювалася небажанням 

Загреба, незважаючи на застереження ЄК, відмовитися від застосування 

ЗЕРПу до країн ЄС. 
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Зокрема, наприкінці січня 2008 р. відбулася телефонна розмова 

Єврокомісара з питань розширення О. Рена з прем’єр-міністром Хорватії 

І. Санадером, під час якої обговорювалися питання застосування ЗЕРПу. 

Глава уряду РХ поінформував О. Рена про неможливість зміни Хорватією 

рішення із зазначеного питання. Зі свого боку Єврокомісар пояснив 

І. Санадеру, що «РХ має ясно висловитися щодо незастосування ЗЕРПу до 

країн-членів ЄС з тим, щоб потім із зацікавленими країнами знайти 

відповідне довгострокове вирішення проблеми» [62, арк. 13]. 

На фоні такої ситуації політологічними колами Хорватії 

прогнозувалася навіть можливість призупинення Брюсселем вступних 

переговорів РХ з ЄС у разі, якщо Загреб не заморозить застосування ЗЕРПу. 

Неочікуваною також стала заява президента Республіки Польща 

Л. Качинського під час його робочого візиту до Хорватії 24 січня 2008 р. 

Відповідаючи на запитання журналістів щодо перспективи вступу РХ до 

Євросоюзу, Л. Качинський зазначив, що в ЄС мова йде про 2011 р., оскільки 

таку думку висловили більшість основних країн Євросоюзу на засіданні 

Європейської Ради в жовтні 2007 р., проте офіційно таку інформацію не 

поширювали. Водночас, як зазначив польський президент, РП сприятиме 

інтеграції Хорватії до ЄС у якомога швидші терміни, додавши, що польська 

сторона «не має нічого проти, щоб це сталося раніше» [62, арк. 14].  

Зі свого боку президент РХ С. Месич повідомив, що дата вступу РХ до 

ЄС ще не визначена і все залежатиме від готовності країни відкрити якомога 

більше переговорних розділів та закрити ті, що вже розглядаються. У 

такому разі мова могла б йти і про 2009 р. [48, арк. 3]. 

29 січня 2008 р. головний доповідач Європейського Парламенту щодо 

Хорватії Г. Свобода представив на засіданні Комітету з питань зовнішньої 

політики Європарламенту проект своєї доповіді щодо досягнень РХ на 

шляху інтеграції до Євросоюзу. 

Зокрема, депутат Європарламенту відзначив позитивні минулорічні 

успіхи Хорватії в питаннях боротьби з корупцією та ходом переговорного 
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процесу в цілому. Було наголошено, що одним із головних завдань є 

необхідність вирішення ситуації, що склалася з проголошенням Хорватією 

ЗЕРПу з тим, щоб уникнути погіршення і уповільнення переговорного 

процесу РХ з ЄС. Доповідач закликав РХ зробити перший крок і оголосити 

про готовність незастосування ЗЕРПу до Італії і Словенії та знайти в 

майбутньому прийнятне для всіх сторін рішення, оскільки в іншому разі 

Словенія не буде готова відкрити переговорний розділ щодо рибальства. 

Договір від 2004 р. про незастосування Хорватією ЗЕРПу до країн-членів 

ЄС він вважає основним, оскільки без таких зобов’язань передвступні 

переговори з ЄС були б заморожені. Необхідно відзначити, що згідно з 

позицією РХ цей документ був не міжнародним договором, а лише 

протоколом робочого засідання, на якому було досягнуто певну 

домовленість. 

У своєму виступі Г. Свобода звернув також увагу на необхідність 

вирішення за допомогою третьої сторони питання прикордонного 

розмежування РХ зі Словенією, відзначивши, що хорватська сторона у 

вирішення цього питання зробила більший внесок. 

Основними питаннями, що можуть викликати додаткові зауваження 

при формуванні остаточного варіанту доповіді, стали необхідність 

прискорення реформи правосуддя та удосконалення системи управління. 

«Хорватія має потурбуватися про свої досягнення і зробити все можливе, 

щоб за підтримки Європарламенту вимагати від ЄК і РЄ прискорення 

роботи», – зазначив доповідач [48, арк. 10-11]. 

Під час засідання Комітету головний переговорник РХ В. Дробняк 

висловив незадоволення сучасною динамікою переговорного процесу, 

зокрема темпами роботи євроінституцій, що викликало відповідну реакцію 

представників Єврокомісії та деяких депутатів Європарламенту [62, 

арк. 17]. 

Представники ЄС наголосили, що на той момент прискорення цього 

процесу повністю залежить від впровадження необхідних реформ у самій 
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Хорватії. Так, депутат Європарламенту від Словенії Є. Кацін, назвав 

неприпустимим критику Хорватією позицій ЄС, що стосуються темпів 

проведення переговорів, назвавши виступ В. Дробняка «поведінкою в 

балканській манері». 

За оцінками депутатів ЄП і, зокрема, Г. Свободи, у разі значної 

активізації переговорного процесу Хорватія могла мати шанси завершити 

вступні переговори і підписати відповідну угоду з ЄС 2009 р. Із цією метою 

Хорватський Сабор мав прийняти 111 законів та близько 360 підзаконних 

актів.  

Під час засідання Комітету з питань зовнішньої політики 

Європарламенту виступив також міністр закордонних справ Словенії 

Д. Рупель, який у своїй доповіді щодо пріоритетів словенського 

головування в Євросоюзі торкнувся і теми хорватсько-словенських 

двосторонніх відносин. Глава зовнішньополітичного відомства PC 

наголосив, що Хорватія перш за все має вирішити проблему ЗЕРПу та 

виконати свої обіцянки, а не лобіювати це питання серед інших країн-членів 

ЄС. Також Д. Рупель звинуватив політичне керівництво РХ в тому, що у 

зв’язку із минулорічними парламентськими виборами Хорватія практично 

заблокувала дипломатичні відносини з Словенією. «Я майже рік не мав 

зустрічі зі своїм хорватським колегою, що є незвичним у відносинах між 

сусідніми державами», – зазначив глава словенського МЗС [48, арк. 11]. 

Зі свого боку Міністерство закордонних справ Хорватії відкинуло заяви 

представника Словенії, зазначивши, що така позиція не сприятиме 

покращенню добросусідських відносин. «Незважаючи на різку реакцію 

словенського міністра, хорватська сторона і надалі висловлює готовність до 

розвитку двостороннього діалогу», – зазначено в заяві МЗС РХ [311]. 

З метою аналізу ситуації щодо успіхів Хорватії на євроінтеграційному 

шляху та підготовки річного звіту про стан переговорного процесу РХ з ЄС 

6 лютого 2008 р. до Загреба прибула делегація Комітету з питань зовнішньої 
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політики ЄП на чолі з головним доповідачем Європарламенту по Хорватії 

Г. Свободою.  

За результатами зустрічі з депутатами Європарламенту глава 

хорватського уряду І. Санадер зазначив, що сторони домовились про те, що 

2009 р. і надалі залишається роком, у якому мають бути завершені 

переговори Хорватії з ЄС. Він також зазначив, що під час зустрічі з 

Г. Свободою він висловив готовність хорватської сторони протягом 2008 р. 

виконати максимальну можливу кількість умов для завершення своєї 

частини роботи у сфері реформи правосуддя, боротьби з корупцією та 

підготувати всі матеріали, необхідні для відкриття і закриття переговорних 

розділів. 

Зі свого боку, Г. Свобода привітав інтенсифікацією співробітництва 

Хорватії і ЄС, наголосивши на необхідності посилення роботи з метою 

завершення переговорного процесу 2008 р. Одним із важливих сигналів на 

шляху Хорватії до набуття статусу повноправного члена Євросоюзу 

доповідач ЄП назвав те, що представника сербської національної меншини 

було призначено на посаду віце-прем’єр-міністра Хорватії. При цьому 

Г. Свобода запевнив хорватську сторону, що «просуватиме» переговори та 

вплине на ЄП і ЄК з тим, щоб якомога швидше відкрити переговорний 

розділ про спільну зовнішню і безпекову політику. Саме цей розділ, на 

думку сторін, мав надати можливість повною мірою використати хорватське 

перебування в РБ ООН як непостійного члена [90, арк. 29].  

Важливим кроком на шляху до зближення з ЄС стало прийняття 7  

лютого 2008 р. урядом РХ чергової Національної програми Республіки 

Хорватія щодо вступу до Євросоюзу на 2008 р. [142].  

Програма містить повний перелік основних завдань, які необхідно 

виконати для забезпечення переговорного процесу та умов відкриття 

окремих розділів. У документі чітко визначено поквартальні завдання для 

кожного міністерства, і зокрема для міністерства правосуддя, робота якого 

розглядалася визначальною в період передвступних переговорів. 
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Зазначений документ став шостим річним планом, покликаним забезпечити 

виконання умов ЄС для відкриття і закриття переговорних розділів та 

передбачав прийняття 119 законів і 353 підзаконних актів необхідних для 

приведення національного законодавства до вимог ЄС. 

Коментуючи прийняття чергової Програми, глава уряду РХ І. Санадер, 

незважаючи на критику і скептицизм щодо вступу Хорватії до ЄС 

найближчим часом, запевнив, що РХ зможе виконати всі умови і завершити 

передвступні переговори протягом мандата тодішнього складу 

Європарламенту, тобто до середини 2009 р. [62, арк. 20]. 

На тлі напруження ситуації довкола ЗЕРПу на початку березня 2008 р. 

з візитом в РХ перебував Єврокомісар з питань розширення О.  Рен. 

Головною темою його зустрічей з керівництвом РХ були питання 

прискорення процесу інтеграції Хорватії до ЄЄ та хід переговорного 

процесу. Однією з основних вимог ЄК, висловленої О. Реном під час візиту, 

стала необхідність невідкладного вирішення проблеми застосування ЗЕРПу. 

Він наголосив, що зазначене питання розглядається як одне з 

найважливіших питань, які необхідно вирішити шляхом прийняття 

політичного рішення, оскільки його затягування може спричинити затримку 

переговорного процесу з ЄЄ. «У передвступних переговорах три розділи 

вже заморожені, але Хорватія є тією країною, яка може запропонувати 

правильне рішення і досягнути домовленостей у європейському дусі», – 

заявив О. Рен під час своєї зустрічі із журналістами після завершення 

програми візиту [48, арк. 19]. 

Іншим важливим питанням, на яке звернув увагу представник ЄК, стала 

боротьба з корупцією та необхідність проведення суттєвих структурних 

змін у системі правосуддя, як і серйозна фінансова підтримка з тим, щоб 

система правосуддя була повністю спрямована на успішне вирішення всіх 

необхідних завдань. 

Питання незастосування ЗЕРПу до країн-членів Євросоюзу після візиту 

О. Рена набуло особливої уваги в хорватському політикумі. Так, 10 березня 
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2008 р. на засіданні Національного комітету з питань провадження 

переговорів щодо вступу РХ до ЄС, прем’єр-міністр Хорватії І. Санадер 

заявив, що «ЗЕРП – єдина серйозна проблема, через яку заблоковано 

подальші переговори про вступ до ЄС» та запропонував скасувати його 

застосування до країн Євросоюзу до завершення переговорного процесу.  

11 березня І. Санадер провів зустрічі з представниками всіх 

парламентських партій з тим, щоб досягти консенсусу в питаннях 

припинення застосування ЗЕРП. Як результат, 13 березня 2008 р. на своєму 

засідання Хорватський Сабор приймає рішення щодо незастосування ЗЕРПу 

стосовно країн-членів ЄС до підписання відповідної угоди з Євросоюзом 

(прийнято переважною більшістю в 77 голосів) [294]. 

Важливе значення для прискорення процесу євроінтеграції РХ мала 

зустріч прем’єр-міністра Хорватії І. Санадера з президентом ЄК Ж. Баррозу 

13 березня 2008 р. в Брюсселі. За результатами зустрічі президент ЄК заявив 

про можливість «представлення у осінньому пакеті Єврокомісії 

індукативного тимчасового плану щодо технічного завершення (Хорватією) 

вступних переговорів 2009 р.». Особливо було відзначено просування РХ на 

шляху євроінтеграції та висловлено переконання в успішному вирішенні 

чотирьох основних умов, без яких неможливе подальше просування в 

переговорному процесі. Перш за все, зазначив Ж. Баррозу, необхідно 

забезпечити виконання всіх додаткових умов для відкриття переговорних 

розділів до червня 2008 р., виконати всі зобов’язання згідно з УСА та 

продовжити вирішення завдань, передбачених Угодою про стабілізацію та 

асоціацію, налагодити дієвий менеджмент щодо використання європейської 

фінансової допомоги та висловив задоволення щодо вирішення ще однієї 

безумовної позиції – скасування застосування ЗЕРПу до країн Євросоюзу. 

При цьому президент ЄК висловив готовність Єврокомісїї надати необхідну 

допомогу для забезпечення конкурентоспроможності риболовного сектору 

шляхом виділення близько 12 млн. євро до кінця 2009 р. [48, арк. 23]. 
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Вартим уваги кроком у наближенні Хорватії до ЄС стало прийняття, за 

результатами звіту Комітету ЄП з питань зовнішньої політики, 10 квітня 

2008 р. резолюції щодо перспектив вступу Хорватії до Євросоюзу [133], де 

зазначається, що «за умови посилення роботи з боку хорватської сторони та 

подальшій підтримці інституцій ЄС вступні переговори можуть бути 

завершені 2009 р.», та висловлено заклик уряду і парламенту РХ посилити 

роботу з тим, щоб виконати всі умови для відкриття переговорних розділів. 

Головний доповідач ЄП по Хорватії Г. Свобода оцінив перспективу 

виконання Хорватією вимог, необхідних для відкриття переговорних 

розділів до червня 2008 р., як «нелегку, але цілком можливу». Депутати ЄП 

наголосили на важливості скасування парламентом РХ рішення щодо 

застосування ЗЕРПу до країн Євросоюзу, що має прискорити хід 

передвступних переговорів, відзначили готовність РХ до вирішення 

відкритих питань кодонів з Чорногорією та досягнуту домовленість між 

прем’єр-міністрами Хорватії і Словенії щодо арбітражного вирішення 

двосторонніх питань [90, арк. 33]. 

Важливим поступом у переговорному процесі Хорватії з ЄС у той 

період стало виконання поставлених ЄС додаткових вимог для забезпечення 

можливості подальшого відкриття переговорних розділів. У цьому зв’язку 

прем’єр-міністр РХ І. Санадер 30 червня 2008 р. надіслав листа голові 

Єврокомісії Ж. Баррозу, яким поінформував про виконання Хорватією всіх 

додаткових завдань у встановлений термін з тим, щоб завершити загальний 

процес переговорів восени 2009 р. [65, арк. 47].  

Необхідність прискорення переговорного процесу РХ з ЄС спонукали 

до активізації роботи в цьому напрямі всі гілки законодавчої і виконавчої 

влади. На своєму засіданні, що відбувся 1 липня 2008 р., хорватський уряд 

прийняв рішення про направлення в парламентську процедуру ще 7 

європейських законопроектів та декілька відповідних нормативних актів, 

спрямованих на адаптацію національного законодавства до правового 

доробку ЄС [48, арк. 19]. 
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Певним ускладненням для європейського поступу РХ, з одного боку, 

стала позиція словенської сторони, яка, як вважали хорватські експерти, 

використала своє головування для вирішення відкритих двосторонніх 

питань з Хорватією. Це, зі свого боку, призвело до певного уповільнення 

переговорного процесу РХ з ЄС, внаслідок чого хорватська сторона не 

встигла протягом цих шести місяців 2008 р. відкрити заплановану кількість 

переговорних розділів з ЄС. З іншого боку, певною перешкодою на шляху 

хорватської євроінтеграції став провал ратифікації Лісабонського договору 

в Ірландії 12 червня 2008 р.  

У зв’язку із цим основні зусилля влади і політичної верхівки Хорватії в 

той час були спрямовані на роз’єднання процесу вступних переговорів РХ з 

вирішенням інституційної кризи пов’язаної з ірландським «ні» з тим, щоб 

до часу завершення хорватського переговорного процесу в ЄС було 

знайдено відповідне рішення щодо подальшої абсорбції нових членів. З 

метою лобіювання такої позиції хорватської сторони прем’єр-міністр РХ 

І. Санадер здійснив низку візитів до країн ЄС і Брюсселю.  

Іншим негативним моментом євроінтеграційного поступу Хорватії 

стали висловлювання президента Франції Н. Саркозі щодо подальшої 

перспективи розширення Євросоюзу та, зокрема, неможливості набуття 

Хорватією повноправного членства до вирішення питання ратифікації 

Лісабонського договору. Зокрема, у червні 2008 р. президент Франції 

відзначив, що ЄС зацікавлене в подальшому розширенні на Балкани, однак 

наголосив, що без ратифікації Лісабонського договору взагалі неможливо 

говорити про приєднання до Союзу інших країн, включаючи і Хорватію. У 

той самий час, як засвідчили заяви окремих хорватських політиків, зокрема 

прем’єра І. Санадера, хорватська сторона не розцінювала подібні заяви як 

загрозу набуття Хорватією повноправного членства в ЄС. Самі ж заяви 

президента Франції хорватська сторона розцінювала як заклик до країн-

членів ЄС, що виступають за приєднання до Союзу Хорватії та інших країн 
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регіону Південно-Східної Європи, докласти максимум зусиль для якомога 

скорішої ратифікації Лісабонського договору [62, арк. 31]. 

Незважаючи на оптимістичні заяви хорватського політичного 

керівництва щодо гарантованої європейської перспективи РХ, серед 

хорватського населення стало помітним зростання «євроскептицизму». 

Підґрунтям цьому здебільшого слугував стан соціально-економічної сфери: 

низький рівень життя, неконкурентоспроможність національних товарів, 

втрата робочих місць та інше, а також недовіра до дій влади РХ у питаннях 

реалізації головних зовнішньополітичних завдань. Як свідчили результати 

соціологічних опитувань, лише третина хорватського населення 

підтримувала вступ Хорватії в ЄС, в той час як близько 40 % опитаних 

займали негативну позицію [196, с. 316]. 

Важливим для реалізації євроінтеграційних перспектив РХ та 

закріплення за Хорватією статусу регіонального лідера стало проведення 4-

5 липня 2008 р. в Дубровніку саміту «The Croatia Summit 2008: Security, 

Development, Prosperity». На саміті, в роботі якого взяли участь політичні 

лідери європейських країн США, Балканського регіону та провідних 

міжнародних організацій, було розглянуто питання розширення ЄС і НАТО 

в напрямку ПСЄ, енергетичної стратегії в Європі, подальші перспективи і 

шляхи вступу Хорватії до ЄС, з огляду на невдалу ратифікацію Лісабонської 

угоди, та інші питання регіонального розвитку. За результатами форуму 

Хорватія отримала чіткі сигнали щодо свого майбутнього у Євросоюзі, як і 

всіх країн ПСЄ загалом.  

З метою якомога повного виконання Хорватією висунутих ЄК вимог 

Хорватський Сабор, завершуючи своє чергове засідання 15 липня 2008 р., 

проголосував за прийняття близько десяти законів і законодавчих актів 

відповідно до плану узгодження національного законодавства з правовим 

доробком ЄС, який передбачав прийняття хорватською стороною 2008 р. 

близько 120 законодавчих актів [288, с. 281]. 
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Незважаючи на те, що виконання хорватською стороною додаткових 

вимог ЄС щодо використання передвступних фондів, ЄС постійно 

критикувалося представниками ЄК, вирішення зазначеного питання 

знаходилося в завершальній фазі. Передбачалося, що після проведеної 

наприкінці травня 2008 р. перевірки Хорватії буде надана можливість 

користуватися в повному обсязі передвступними фондами ЄС, після того як 

у грудні 2007 р. Європейська комісія прийняла рішення про припинення 

акредитації РХ у програмі «Система децентралізованого застосування 

(DIS)», внаслідок чого було скасовано контракти, які хорватська сторона 

уклала в межах Національної програми PHARE. Також Європейська Комісія 

зменшила тоді фінансування проектів у Хорватії на 2008 р. з об’єднаного 

фонду IPA на 5 млн євро. Такі дії з боку представників Євросоюзу були 

обумовлені тим, що, за їхніми оцінками, Хорватія не змогла налагодити 

систему фінансового контролю використання коштів з передвступних 

фондів ЄС [231, с. 113-114]. 

Загалом, позитивна оцінка ЄК діяльності Хорватії на 

євроінтеграційному напрямі сприяла отриманню під час зустрічі прем’єр-

міністра РХ І. Санадера з Ж. Баррозу 16 вересня 2008 р. в Брюсселі чіткого 

сигналу про можливість завершення вступних переговорів з ЄС ще за 

мандата чинного на той час складу Єврокомісії. Це було одним з основних 

завдань візиту хорватського прем’єра до Брюсселя та логічним завершенням 

проведених у той час двосторонніх переговорів з лідерами деяких країн 

Євросоюзу, в тому числі і Чехією, яка головувала в ЄС після Франції.  

Водночас члени Європейського Парламенту висловлювали 

незадоволення темпами цього процесу і висунули перед ЄК вимогу 

спонукати країни-члени ЄС до прискорення розгляду поданих Хорватією 

матеріалів. Зокрема, німецький депутат Європарламенту Б. Посселт 

звинуватив Комісію в незадовільних темпах хорватських передвступних 

переговорів, зазначивши, що немає проблеми в проведенні Хорватією 
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реформ, яка якісно і вчасно виконує свої зобов’язання, але є незадоволення 

повільними темпами роботи Комісії і Ради [48, арк. 67]. 

Слід також зазначити, що, незважаючи на інтенсифікацію хорватською 

стороною переговорного процесу з ЄС та постійне лобіювання власних 

інтересів серед представників країн-членів Євросоюзу, з боку очільників ЄК 

все чіткіше лунали застереження щодо відтермінування очікуваного вступу 

РХ в ЄС до 2012 р. Це було обумовлено як існуючими відкритими 

питаннями в самому Євросоюзі, так і особливостями процедури набуття 

статусу члена ЄС. Після виконання Хорватією всіх вимог ЄК та завершення 

передвступних переговорів до кінця 2009 р. – початку 2010 р. мав би 

розпочатися процес приєднання, який тривав би щонайменше півтора року. 

Саме тому найбільш реальною датою вступу РХ в ЄС розглядався 2012 р. за 

умови вирішення питання подальшого розширення ЄС.  

У політичних колах РХ, переважно опозиційного спрямування, також 

була присутня риторика щодо перенесення терміну вступу Хорватії до ЄС з 

2011 р., як прогнозувалося раніше, на 2014 р. 

У зв’язку із цим головний переговорник Хорватії з ЄС В. Дробняк після 

засідання 24 вересня Національного комітету хорватського парламенту з 

питань спостереження за переговорним процесом з ЄС у своїй заяві 

категорично відкинув будь-які спекуляції на цю тему. Він наголосив, що 

немає жодних змін у державній стратегії щодо термінів та ходу 

переговорного процесу, а Хорватія й надалі очікує на вступ до Союзу 2010 

або 2011 р. та висловив переконання, що в Європейському бюджеті 2014 р. 

буде представлена і Хорватія [62, арк. 93]. 

З метою посилення підтримки населенням Хорватії євроінтеграційних 

процесів уряд країни розпочав кампанію щодо популяризації переваг вступу 

РХ до ЄС шляхом підготовки спеціальних радіопрограм про Євросоюз на 

локальних радіостанціях, проведення відповідних тематичних лекцій, 

виступів провідних політиків і спеціалістів на державних телеканалах тощо.  
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Незважаючи на закінчення періоду головування Словенії в ЄС, 

протягом якого Хорватія звинувачувала цю країну в уповільненні 

переговорного процесу з метою вирішення проблем двосторонніх відносин, 

словенський фактор продовжував залишатися відчутним на переговорах 

щодо відкриття/закриття окремих розділів. 

Зокрема, міністр закордонних справ Словенії Д. Рупель заявив, що РС 

скористається своїм правом «парламентського резерву», відповідно до 

якого рішення про виконання вимог ЄС до окремих розділів переговорного 

процесу мають бути схвалені на засіданні Комітету з питань зовнішньої 

політики словенського парламенту, що може стати черговим уповільненням 

переговорного процесу Хорватії з ЄС. Така позиція, на думку Д. Рупеля, 

мала змусити Хорватію виключити з деяких переговорних розділів пункти, 

що стосуються неврегульованих кадастрових питань та ЗЕРПу, оскільки це 

не поширюється на країни Євросоюзу. Словенська влада мала критичні  

зауваження до важливих для РХ переговорних розділів, які регулювали 

вільний рух капіталу, податки, регіональну політику і координацію 

структурних інструментів, питання правди, свободи і безпеки та зовнішню 

і безпекову політику [65, арк. 116]. Незважаючи на це, Хорватія мала намір 

на черговій Міжурядовій конференції Хорватія – ЄС наприкінці жовтня 

2008 р. відкрити три і закрити два переговорних розділи.  

Помітною подією євроінтеграційного курсу Хорватії кінця 2008 р. 

стало представлення 5 листопада єврокомісаром з питань розширення 

О. Реном щорічної доповіді про хід передвступних переговорів Хорватії. У 

документі, що охоплює період від 1 листопада 2007 р. до 1 листопада 

2008 р., подається детальний аналіз всіх розділів передвступних переговорів 

РХ з ЄС, де вперше дана загалом позитивна оцінка результатів, досягнутих 

у всіх сферах і напрямках переговорного процесу. Відзначено певні успіхи 

в реформі правосуддя, боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, 

дана позитивна оцінка сфері економіки і розвитку ринкового господарства, 
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які, на думку представників ЄК, здатні витримати загальноєвропейську 

конкуренцію за умови подальшого їх реформування. 

Водночас ЄК наголосила на необхідності продовження процесу реформ 

у ключових розділах, що перебували у стадії переговорів і стосувалися 

боротьби з корупцією, реформування системи правосуддя та управлінської 

системи, захисту прав національних меншин, повернення біженців і 

реструктуризації кораблебудівної галузі, у тому числі і шляхом її 

приватизації. Важливими для завершення процесу переговорів з ЄС, за 

оцінками представників ЄК, мали стати «непрості переговори по розділах 

щодо захисту навколишнього середовища, формування ринкових відносин, 

розвитку сільського господарства та вирішення окремих питань у сфері 

ветеринарії і фітосанітарії». 

Незважаючи на низку невирішених питань та блокування декількох 

переговорних розділів зі сторони Словенії, ЄК вперше у своїй доповіді 

визначила як можливу дату технічного завершення переговорів РХ з ЄС 

кінець 2009 р. Крім цього, у документі також міститься графік їхнього 

проведення. Зокрема, згідно з планом завершення передвступних 

переговорів Хорватія мала до кінця 2008 р. відкрити більшість розділів 

переговорного процесу і завершити його на початку 2009 р. Ще в 2008 р. 

мало бути закрито 4 переговорних позиції, у першій половині 2009 р. – 12 

розділів, а до кінця 2009 р. – 15. Протягом 2009 р. мав бути оприлюднений 

фінансовий пакет щодо прийняття Хорватії в члени ЄС, а Раді ЄС 

рекомендовано започаткувати роботу спеціального комітету з питань 

вступу РХ до ЄС [120]. 

Визначення дати завершення переговорного процесу мало також і 

політичне значення, оскільки констатувало прийняття Хорватії до ЄС 

незалежно від внутрішніх чинників у самому Євросоюзі. Таким чином, ЄС 

взяло на себе певні зобов’язання розпочати процедуру прийняття Хорватії 

відразу після завершення переговорів. У своєму виступі О. Рен зазначив, що 

«найгірший сценарій ратифікації Лісабонського договору має набагато 
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коротші терміни реалізації за найшвидший по часу сценарій вступу РХ до 

ЄС» [48, арк. 101]. При цьому він висловив сподівання, що Хорватія стане 

28 членом ЄС у визначені терміни після успішного завершення 

переговорного процесу. 

Під час засідання відзначалося, що в разі успішного вирішення 

поставлених ЄК додаткових умов до окремих розділів переговорного 

процесу подальший хід переговорів можливо буде здійснювати у форматі 

технічного відкриття і закриття переговорних розділів, що значно 

прискорить хід переговорів.  

З метою безпосереднього інформування вищого керівництва РХ про 

рішення ЄК щодо можливості завершення технічної частини переговорів 

Хорватії з ЄС 2009 р. та ознайомлення з процесом практичного вирішення 

поставлених Єврокомісією завдань з цієї сфери, 12-13 листопада 2008 р. 

Хорватію з візитом відвідав єврокомісар з питань розширення О.  Рен. 

Перебуваючи в Загребі, він зазначив: «Враховуючи ту роботу, яку 

здійснила Хорватія, Єврокомісія вбачає можливим завершити кінцеву фазу 

переговорів до кінця 2009 р., якщо буде виконано всі необхідні 

передумови», та застеріг, що «терміни можуть бути і змінені з урахуванням 

подальшої реалізації поставлених завдань». При цьому, єврокомісар 

висловив повну підтримку ЄК інтеграції Хорватії до Євросоюзу [62, 

арк. 143]. 

Основними питаннями, що обговорювалися на зустрічах О. Рена з 

керівництвом Хорватської держави, були необхідність подальшого 

реформування системи правосуддя, боротьба з організованим криміналом і 

корупцією, де, на переконання єврокомісара, необхідно було показати 

вагомі конкретні результати і довести резонансні кримінальні справи до 

розгляду в суді. Найважливішими першочерговими завданнями у сфері 

економіки та соціальної політики мали стати реструктуризація 

суднобудування шляхом проведення приватизації, забезпечення повернення 

біженців та захист прав національних меншин Хорватії. Важливою 
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передумовою своєчасного завершення переговорів мала також бути чітка 

робота законодавчих органів у питаннях прийняття необхідних змін 

національного законодавства та подальше співробітництво з Гаазьким 

трибуналом. 

Особливо О. Рен відзначив «консенсус всіх політичних партій Хорватії 

в питаннях євроінтеграції, який є важливим під час прийняття необхідних 

законів і забезпечення їх дотримання, а також буде досить важливим, коли 

РХ стане 28 членом Євросоюзу» [62, арк. 144]. 

Зі свого боку прем’єр-міністр Хорватії І. Санадер оцінив визначення 

Єврокомісією 2009 р. конкретною датою завершення переговорів, як вияв 

особливої довіри до РХ в період, коли «в ЄС панує втома від розширення, 

відчувається велика європейська і світова фінансова криза, а також існують 

проблеми з ратифікацією Лісабонської угоди». Голова парламенту Л. Бебич 

ознайомив високого гостя із законотворчим процесом адаптації 

національного законодавства до вимог Євросоюзу. Зокрема, на той час в РХ 

прийнято 96 «європейських» законів, 10 знаходилися на розгляді 

парламенту, а до кінця року планувалося прийняти ще 15 законодавчих актів 

[288, с. 286]. 

Реалізуючи євроінтеграційний курс Хорватії, уряд країни в кінці грудня 

приймає чергову Національну програму щодо вступу Хорватії до ЄС на 

2009 р. [141]. Виконання цього документа передбачало продовження роботи 

уряду для досягнення критеріїв членства в Європейському Союзі. Зокрема, 

2009 р. було заплановано прийняття 57 законів, а також низки підзаконних 

актів для забезпечення ефективного впровадження acquis communautaire. 

Національна програма передбачала також розробку стратегічних 

документів для розвитку таких секторів, як сільське господарство, державні 

закупівлі та конкуренція. 

Великий політичний резонанс в Республіці Хорватія викликали дії 

Словенії й заяви прем’єр-міністра PC Б. Пахора, зроблені 16 грудня 2008 р., 

щодо рішення словенської сторони про блокування переговорного процесу 
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Хорватії з ЄС, поки не буде вирішено хорватсько-словенські відкриті 

питання, пов’язані із визначенням кордонів. 

Так, 17 грудня, коментуючи позицію Словенії щодо блокування 10 

розділів переговорного процесу Хорватії з ЄС, прем’єр-міністр Хорватії 

І. Санадер наголосив, що хорватська сторона не збирається «купувати» 

членство в Європейському Союзі за рахунок власної території. «Членство в 

ЄС ми не збираємося купувати за рахунок нашої території, і це є нашою 

чіткою позицією, яку мають прийняти в Словенії. Хорватія не сприймає 

шантаж й однобокість, яким немає місця в ЄС», – підкреслив І. Санадер [62, 

арк. 185]. 

На прес-конференції, яку було організовано урядом відразу після заяви 

Б. Пахора щодо блокування переговорів, прем’єр-міністр РХ наголосив, що 

своєю позицією словенський уряд демонструє однобокість, що суперечить 

таким основним принципам Євросоюзу, як добросусідство, солідарність і 

спільність інтересів. «Блокування 10 переговорних розділів – відкриття 

восьми і закриття двох, є безпрецедентною подією в історії переговорів 

щодо членства в Союзі», – підкреслив І. Санадер [62, арк. 186]. 

Як зазначали представники уряду РХ, зі свого боку хорватська сторона 

зробила все можливе для гарантування Словенії, що жоден укладений з ЄС 

документ не впливатиме на подальший перегляд відкритих двосторонніх 

хорватсько-словенських питань, зокрема тих, що стосуються вирішення 

питань кордонів і визначення території. 

Також І. Санадер наголосив, що Хорватія продовжить переговорний 

процес відповідно до затвердженого ЄК графіку, який було підтримано 

представниками 26 країн-членів ЄС, а блокування Словенією переговорного 

процесу не зможе загальмувати проведення реформ й приведення 

переговорного процесу до завершення в заплановані терміни – до кінця 

наступного року. При цьому хорватський прем’єр закликав представників 

словенського уряду до дружнього діалогу з метою розгляду всіх відкритих 

питань, які існують між двома сусідніми країнами, до яких, в разі 



122 
 

наполягання словенської сторони, буде віднесено і блокування 

хорватського переговорного процесу з ЄС [62, арк. 186]. 

Зі свого боку глава словенського уряду Б. Пахор 18 грудня 2008 р., 

після зустрічі з представниками всіх парламентських політичних партії 

Словенії, заявив, що Словенія і надалі утримується щодо переговорів по 

семи розділах переговорного процесу РХ з ЄС, які Хорватія повинна була 

відкрити 19 грудня під час засідання в Брюсселі. Словенський прем’єр 

також заявив, що PC розглядає можливість закриття спірних розділів з 

Хорватією за головування в ЄС Чехії, яке розпочиналося1 січня 2009 р. [62, 

арк. 187]. 

З коментарями щодо блокування словенською стороною переговорного 

процесу Хорватії з ЄС також виступив президент Хорватії С. Месич. У своїй 

заяві глава хорватської держави наголосив, що тепер відносини Хорватії зі 

Словенією є не проблемою Хорватії, а проблемою Європейського Союзу та, 

зокрема, Брюсселя [65, арк. 171]. 

З гострою критикою дій офіційної Любляни також виступили депутати 

Європарламенту, зокрема головний доповідач ЄП по Хорватії Г. Свобода та 

колишній доповідач Європарламенту по Словенії Б. Посселт. У своїй заяві 

представники Європейського Парламенту наголошували, що в разі 

подальшого наполягання Словенії щодо блокування переговорного процесу 

всі інші 26 країн-членів ЄС повинні надати чіткий сигнал, який би 

осуджував вирішення двосторонніх питань у спосіб, який сьогодні 

демонструє Любляна [48, арк. 117]. 

18 грудня 2008 р., реагуючи на ситуацію довкола позиції Словенії, 

представники Єврокомісії висловили жаль у зв’язку з відмовою словенської 

сторони від пропозиції Франції, яка передбачала відкриття заблокованих 

переговорних розділів в обмін на чіткі гарантії з боку Хорватії щодо 

посилення роботи у впровадженні висунутих вимог і проведення 

необхідних реформ. У зв’язку з цим ЄК закликала Хорватію значно 

інтенсифікувати процес реформ з метою збереження часу, а формальне 
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відкриття і закриття переговорних розділів, за її оцінками, можливо було 

наздогнати за рахунок якісної підготовки й аналізу переговорних розділів 

[245, с. 175]. 

Засідання ЄС на рівні постійних представників (COREPER), яке 

проходило 19 грудня 2008 р. в Брюсселі, для Хорватії стало останньою в 

тому році можливістю переконати Словенію розблокувати переговорний 

процес РХ з ЄС, однак результати зустрічі не принесли РХ бажаного 

результату. Таким чином, під час зустрічі в Брюсселі хорватська сторона 

змогла відкрити лише один з десяти очікуваних розділів переговорного 

процесу та закрити три розділи [193, с. 85]. 

Не зважаючи на євроінтеграційні перепони з боку Словенії, на початку 

2009 р. уряд Хорватії ухвалює чергову Передвступну програму на 2009-

2011 рр. [173], а парламент країни – План гармонізації законодавства на 

2009 р. [162]. 

3 лютого 2009 р. прем’єр-міністр Хорватії І. Санадер перебував у 

Страсбурзі, де провів зустрічі з головою Єврокомісії Ж. Баррозу, головою 

Європарламенту Г. Поттерінгом та представниками ЄП. 

Під час зустрічі І. Санадера з головою ЄК Ж. Баррозу останній 

наголосив, що Євросоюз досить інтенсивно співпрацює з хорватською 

стороною з метою пришвидшення вступу РХ в ЄС. Він також відзначив, що 

на той час вже досягнуто значних успіхів у переговорному процесі, однак 

поки що на заваді стоїть складне двостороннє питання між Хорватією і 

Словенією. «Ми підтримуємо прагнення обох сторін досягти 

домовленості», – наголосив Ж. Баррозу. На запитання журналістів, чи 

уповільнить блокада Словенії процес вступу Хорватії в ЄС, президент ЄК 

відзначив, що «не треба бути песимістами». «Замість того щоб 

обвинувачувати один одного, потрібно шукати рішення», – наголосив 

Ж. Баррозу. Зі свого боку хорватський прем’єр-міністр висловив 

задоволення позицією голови ЄК, який особисто долучився до вирішення 
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суперечки між Хорватією і Словенією, а також виступає за пришвидшення 

процесу вступу РХ в ЄС [63, арк. 12]. 

Під час засідання Європарламенту представники Народної партії ЄП 

виступили з вимогою щодо розблокування словенською стороною 

переговорного процесу РХ з ЄС, а також наголосили на необхідності 

термінового пошуку рішення, яке б задовольняло обидві сторони. 

Коментуючи позицію депутатів, І. Санадер відзначив, що вирішення 

суперечки лежить у площині міжнародного права і тому відповідь на неї 

мають надати такі правові інститути, як Міжнародний суд в Гаазі та 

відповідні робочі органи ООН. При цьому хорватський прем’єр відзначив, 

що «якраз цими днями Міжнародний суд ООН прийняв рішення про 

визначення морського кордону між Україною і Румунією, що є додатковим 

аргументом для наших словенських друзів для розблокування переговорів і 

винесення існуючого відкритого питання на розгляд саме гаазького суду» 

[49, арк. 5]. 

Водночас свою підтримку хорватській стороні висловили голови всіх 

парламентських груп ЄП, виступивши за продовження переговорного 

процесу Хорватії з Європейським Союзом, який має бути завершено до 

кінця 2009 р. 

Під час зустрічі І. Санадера з головою Європарламенту Г. Поттерінг 

висловив повну підтримку повноправному членству Хорватії в ЄС, 

відзначивши при цьому необхідність ратифікації Лісабонської угоди, що, за 

його словами, «має стати паралельними процесами із євроінтеграцією 

Хорватії». Також Г. Поттерінг вважав найкращим вирішенням існуючої між 

РХ і Словенією ситуації досягненням політичного компромісу, яке 

базуватиметься на серйозній правовій основі. «Найкраще рішення є правове 

вирішення. Але, якщо воно не сприймається обома сторонами, моя порада 

продовжити політичні переговори, а правове рішення могло б стати 

результатом цих переговорів», – зазначив голова ЄП [63, арк. 13]. 
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Зі свого боку І. Санадер зазначив, що «ситуація зі Словенією є 

виключно двостороннім питанням, яке не повинно перешкоджати 

переговорному процесу РХ з ЄС. Той самий принцип, який діяв під час 

вступу Словенії в Євросоюз, має поширюватися і на Хорватію, оскільки 

2004 р. Словенія стала членом ЄС, маючи таке саме відкрите питання» [63, 

арк. 14]. 

12 березня 2009 р. за результатами звіту Комітету ЄП з питань 

зовнішньої політики Європейський Парламент прийняв резолюцію щодо 

перспектив вступу Хорватії до Євросоюзу, де визначив основні передумови 

подальшого завершення переговорного процесу [134]. 

У резолюції, яку було прийнято переважною більшістю голосів (548 – 

за, 40 – проти), Європарламент «звертає увагу на досягнуту 26 серпня 2007 

р. прем’єрами Хорватії і Словенії неформальну домовленість щодо 

вирішення прикордонної суперечки в міжнародних інституціях, вітає 

готовність Хорватії і Словенії прийняти запропоноване ЄК міжнародне 

посередництво, яке має базуватися на засадах міжнародного права, і в цьому 

контексті очікує на швидке просування в переговорному процесі». Цей 

висновок став основним результатом дводенного обговорення в 

Європарламенті підготовлених головним доповідачем ЄП з питань вступу 

Хорватії до ЄС Г. Свободою доповнень до раніше узгодженого проекту 

резолюції. 

Необхідність внесення змін до завершального тексту документа була 

викликана ініціативою О. Рена щодо врегулювання хорватсько-словенської 

прикордонної суперечки та розблокування Словенією переговорного 

процесу РХ з ЄС. Таким чином, Європарламент надав свою підтримку 

ініціативі ЄК, а внаслідок компромісних рішень зблизив позиції сторін щодо 

ролі і наслідків міжнародного посередництва. 

Зокрема, згідно з прийнятою резолюцією посередництво мало 

базуватися «на принципах міжнародного права», а не «на засадах 

справедливості», на чому наполягала словенська сторона. Водночас ЄП у 
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своєму документі зазначає про необхідність розгляду справи в 

«міжнародних інституціях», на відміну від хорватської позиції щодо 

звернення до Міжнародного суду ООН у Гаазі. 

22 квітня 2009 р. відбулися переговори між єврокомісаром з питань 

розширення О. Реном і міністрами закордонних справ Хорватії 

Г. Яндроковічем та Словенії С. Жбогаром щодо врегулювання хорватсько-

словенської прикордонної суперечки та розблокування переговорного 

процесу РХ з Євросоюзом, участь у яких також взяли представники Трійки 

ЄС. 

За результатами зустрічі, яку учасники оцінили як досить продуктивну, 

було констатовано зближення позицій сторін, унаслідок чого вже ближчим 

часом очікувалося досягнення кінцевих домовленостей щодо способу 

вирішення прикордонної суперечки і розблокування переговорів. 

О. Рен запропонував новий компромісний план виходу з ситуації, який 

отримав значну підтримку трійки ЄС. Представники головуючої в ЄС Чехії 

відзначили, що ЄС очікує «схвалення досягнутих домовленостей обома 

сторонами з метою якнайшвидшого впровадження угоди». Міністр 

закордонних справ РХ Г. Яндроковіч оцінив пропозицію О. Рена як «добру 

основу для вирішення питання» та відзначив, що вона значною мірою 

відображає хорватську позицію в зазначеному питанні. Зі слів 

Г. Яндроковіча, хорватська сторона ближчим часом проведе політичні 

консультації і ближчим часом надасть офіційну відповідь щодо 

прийнятності останньої пропозиції О. Рена [91, арк. 43]. 

Єврокомісар ЄС вніс на розгляд сторін остаточну пропозицію за 

принципом «візьми або відмовся», де з урахуванням хорватських і 

словенських позицій пропонувалося врегулювати двосторонню суперечку 

шляхом міжнародного арбітражу та розблокувати переговори РХ з ЄС. 

Зокрема, пропонувалося визначити 5 кандидатур міжнародних арбітрів: 

по одному з кожної сторони, та решту три визначити спільно. Якщо ж 

сторони не дійдуть згоди, кандидатури трьох арбітрів визначить голова 
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Міжнародного суду ООН. Пропонувалося також у цьому суді визначити 

лінію кордону між Хорватією та Словенією на морі і на суші, а питання 

морських територій і виходу Словенії до відкритого моря розглянути за 

допомогою міжнародного арбітражу на принципах міжнародного права, 

добросусідства і справедливості [247, с. 5]. 

Відповідно до внесеної пропозиції переговорний процес РХ з 

Євросоюзом мав бути розблокований відразу після ратифікації 

парламентами РХ і PC Угоди про передачу справи щодо вирішення 

прикордонної суперечки до арбітражного суду. 

Представники ЄС висловили сподівання, що Хорватія і Словенія 

протягом десяти днів повідомлять про прийнятність досягнутих 

домовленостей. Підписання угоди очікувалося в травні 2009 р., що дало б 

можливість на Міжурядовій конференції РХ – ЄС розглянути питання щодо 

відкриття і закриття 12 переговорних розділів. 

Водночас питання вирішення хорватсько-словенської суперечки щодо 

прикордонного врегулювання і розблокування переговорного процесу 

Хорватії з ЄС відповідно до запропонованого єврокомісаром О.  Реном 

плану на кінець травня 2009 р. залишалося відкритим. Подальші переговори 

Хорватії і ЄК щодо відкриття і закриття 15 переговорних розділів було 

перенесено, а термін їх проведення був невизначеним, незважаючи на 

готовність сторін, про що було заявлено представниками головуючої в ЄС 

Чехії. 

Хорватія без жодних умов повністю підтримала план О. Рена щодо 

врегулювання двосторонніх відкритих питань прикордонного врегулювання 

між РХ і Словенією та продовження заблокованих у зв’язку із цим 

переговорів з Євросоюзом. Зі свого боку словенська сторона офіційно 

підтвердила готовність до врегулювання суперечки лише в разі виконання 

додаткових умов, що унеможливило вирішення ближчим часом суперечки 

між РХ і PC та ставило під питання технічне завершення хорватських 

переговорів згідно з прийнятим планом [91, арк. 45]. 
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На цьому тлі утворилася патова ситуація, оскільки О. Рен був схильний 

поступитися Любляні, яка заявила про можливість розблокування 

переговорного процесу лише після врегулювання двосторонніх питань з РХ, 

тоді як хорватська сторона наполягала на продовженні будь-яких 

переговорів із цього питання лише після припинення словенської блокади 

переговорного процесу. 

Підтвердженням цього є документ, який отримало МЗСЄІ РХ від 

головуючої Чехії, у якому йдеться про готовність О. Рена розглянути 

останні пропозиції Любляни та пропонується провести чергові переговори 

за участю хорватських і словенських представників. Так, позиція 

єврокомісара, який раніше заявляв про незмінність внесеної ним пропозиції 

щодо врегулювання ситуації хорватською стороною, пояснювалася 

відсутністю ефективних механізмів впливу на рішення Словенії з боку ЄС 

[49, арк. 18]. 

Коментуючи ці події, голова Національного комітету РХ з питань 

переговорного процесу з ЄС В. Пусіч повідомила, що під час недавньої 

розмови з О. Реном було підтверджено, що його пропозиція остаточна, а 

будь-які зміни можливі лише за повної згоди сторін. На її думку, у період 

чеського головування вагомих подій на цьому напрямку не очікувалося. У 

той самий час Швеція надала запевнення щодо пріоритетності під час свого 

головування вирішення хорватсько-словенської суперечки, оскільки 

затягування цього питання ставало загрозливим для успішної реалізації 

політики розширення ЄС [254, с. 415]. 

18 червня 2009 р. відбулася чергова зустріч між єврокомісаром з питань 

розширення О. Реном та главами дипломатії РХ Г. Яндроковічем та 

Словенії С. Жбогаром, за результатами якої сторони не змогли досягти 

домовленості щодо вирішення прикордонної суперечки зі Словенією та 

розблокування переговорного процесу. 

З огляду на це, Хорватія продовжувала докладати зусиль для пошуку 

рішення щодо розв’язання зазначеної проблематики, у тому числі 
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дотримування принципу, що питання двосторонніх відносин РХ і Словенії 

щодо прикордонного врегулювання не є предметом вступних переговорів 

Хорватії з ЄС.  

Хорватія відкидала твердження словенської сторони про вихід Хорватії 

з переговорного процесу та прийняла остаточну пропозицію О.  Рена щодо 

вирішення спірних питань у той час, як Словенія їх відкинула. 

У цьому контексті прем’єр-міністр РХ І. Санадер вийшов із такими 

пропозиціями: 

- прийняття спільної декларації урядів і парламентів Хорватії і 

Словенії, у якій має бути утверджено, що жоден документ прийнятий 

від часу отримання незалежності двох країн не порушуватиме 

встановленої лінії кордонів; 

- отримання висновку юридичних служб Єврокомісії і Європейської 

Ради щодо наявності в поданих Хорватією документах положень, які 

б порушували встановлені кордони між РХ і Словенією. 

Обидві пропозиції передбачали моментальне розблокування 

переговорного процесу після офіційного прийняття/отримання зазначених 

документів [91, арк. 57]. 

30-31 серпня 2009 р. міністр закордонних справ і європейської 

інтеграції Хорватії Г. Яндроковіч перебував з робочою поїздкою в Словенії, 

де взяв участь у роботі Стратегічного форуму «Політика економічної кризи: 

економічні і геополітичні зміни в Європі і Євразії». Під час заходу 

Г. Яндроковіч провів низку зустрічей зі своїми європейськими колегами, у 

тому числі, з Люксембургу і Македонії. Основною подією з огляду на 

існуючу проблематику хорватсько-словенських відносин стала зустріч 

глави зовнішньополітичного відомства Хорватії з міністром закордонних 

справ Словенії С. Жбогаром за участі прем’єр-міністра PC Б. Пахора. 

Результати зустрічі, основною темою яких було подальше вирішення 

питань хорватсько-словенського прикордонного врегулювання та 

розблокування Словенією переговорного процесу РХ з Європейським 
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Союзом, визнані як позитивні і такий, що подає надію. Сторони 

констатували значне просування на шляху врегулювання прикордонної 

суперечки і можливість розблокування відкриття і закриття переговорних 

розділів у процесі інтеграції РХ до ЄС, що вже майже рік блокувалося 

словенською стороною [49, арк. 38]. 

Після майже річної блокади хорватських вступних переговорів до ЄС 

2 жовтня 2009 р. в Брюсселі проходила Міжурядова конференція з питань 

вступу Хорватії до ЄС на рівні міністрів закордонних справ, де було 

відкрито шість і закрито п’ять розділів європейського законодавства в 

переговорному процесі ЄС з Хорватією. Зокрема, ЄС відкрило з Хорватію 

переговори з таких розділів: вільний рух капіталу, податки, сільське 

господарство і сільський розвиток, безпека продуктів харчування, 

ветеринарна і фітосанітарна політика, право, свобода і безпека, регіональна 

політика і координація структурних елементів. Закрито переговори: вільне 

пересування робочої сили, право торговельних компаній, митна унія, 

статистика і транс’європейські мережі [274]. 

Водночас три розділи переговорного процесу Хорватія – ЄС: 

рибальство, навколишнє середовище і зовнішня, безпекова та оборонна 

політика, продовжували блокуватися Словенією, незважаючи на заяву 

Єврокомісії та всіх 26 країн-членів про відсутність будь-яких перешкод для 

відкриття зазначених розділів у переговорному процесі. 

Таким чином, станом на середину жовтня 2009 р. Хорватія мала 

відкритими переговори з 28 розділів і закрила –12 розділів. У країні 

очікували, що до кінця 2009 р. реальним було відкриття усіх 35 розділів 

переговорного процесу і закриття майже 20 [63, арк. 74]. 

У цей час у Брюсселі також відбувалися переговори щодо арбітражного 

розгляду суперечки між Хорватією і Словенією. Сторонами було прийнято 

рішення, що переговори з прикордонних питань виокремлюються зі 

вступних переговорів Хорватії та ЄС і будуть проводитися окремо. 

Унаслідок цього Угоду про арбітраж (так званий компроміс) між урядом 
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Республіки Хорватія та урядом Республіки Словенія було підписано в 

Стокгольмі 4 листопада 2009 р. Хорватський парламент затвердив її 20 

листопада [247, с. 15]. 

26 листопада 2009 р. депутати Європейського парламенту на 

пленарному засіданні прийняли резолюцію щодо стратегії розширення 

Європейського Союзу для країн Західних Балкан, Ірландії і Туреччини, у 

якій визначили можливість завершення вступних переговорів Хорватії з ЄЄ 

до середини 2010 р. 

Передумовою технічного завершення переговорного процесу стало 

виконання всіх критеріїв, у тому числі і повного співробітництва з Гаазьким 

трибуналом. Європейські парламентарі привітали також підписання 

двосторонньої угоди РХ зі Словенією щодо врегулювання прикордонного 

питання, що дало можливість продовжити переговори з Європейським 

Союзом [49, арк. 63]. 

Незважаючи на те, що зазначений документ не мав обов’язкових 

правових наслідків, зафіксована дата можливого завершення переговорів 

стала черговим успіхом для хорватської сторони.  

7 грудня 2009 р. на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в Брюсселі 

було прийнято рішення щодо створення робочої групи з підготовки 

Договору про вступ Хорватії до Європейського Союзу. Після завершення 

роботи над документом договір мав бути перекладений на мови ЄС і 

ратифікований у всіх країнах-членах. Завершення процесу вступу РХ тоді 

очікувалося не раніше 2012 р. у разі виконання всіх вимог щодо вступних 

переговорів. 

Було також прийнято пропозиції до фінансового пакету для РХ, який 

протягом перших двох років членства мав складати 3,5 млрд євро. 

Передбачені кошти Хорватія мала отримувати зі структурних фондів ЄС і в 

зазначений період зможе використати лише 2,2 млрд євро. Для їх отримання 

необхідно було підготувати відповідні проекти, на основі яких і відбувалося 

б відповідне фінансування. (Від загальної суми кошторису ЄС фінансує 
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85 % запропонованих проектів у випадку, коли ВВП країни-члена становить 

менше ніж 90 % від середньостатистичного Європейського Союзу). 

Кошти з фондів ЄС могли бути використані для реалізації великих 

проектів у сфері транспорту, захисту навколишнього середовища та 

боротьбу з кліматичними змінами. Лише на підтримку сільського 

господарства РХ було передбачено 373 млн євро з можливістю 

використання 25 % у перший рік членства. 

Визначено також суму членських внесків для Хорватії, які 2012 р. мали 

становити 609 млн євро, а в наступні – 647 млн євро [91, арк. 169]. 

Прийняття цих важливих рішень у черговий раз підтвердило значні 

кроки вчинені Хорватією на шляху до членства в Європейському Союзі та 

можливість технічного завершення переговорів у 2010 р.  

Водночас, незважаючи на досить успішне просування у відкритті і 

закритті переговорних розділів, існували окремі ускладнення, що могли 

значною мірою затримати завершення хорватських вступних переговорів у 

визначені терміни. 

Зокрема, на своєму засідання міністри закордонних справ заслухали 

також доповідь головного прокурора МТКЮ С. Брамертса. Незважаючи на 

те, що рівень співпраці було визнано досить добрим, прозвучали 

застереження щодо неможливості відкриття ближчим часом переговорного 

розділу 23 «Правосуддя та основні права» через відсутність так званих 

«артилерійських щоденників» з часів останньої війни, які до цього часу не 

надані МТКЮ на вимогу Трибуналу [91, арк. 170]. 

Для вирішення цієї проблеми за ініціативи прем’єр-міністра РХ 

Я. Косор було створено робочу групу, яка займалася дослідженням 

зазначеної проблематики (мала розшукати документи або встановити 

винних у їхньому зникненні). 

21 грудня 2009 р. на Міжурядовій конференції з питань вступу РХ в ЄС, 

яка проходила в Брюсселі на міністерському рівні, було закрито ще два 

переговорних розділа. Натомість через блокування зі сторони Словенії не 
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вдалося відкрити переговори по трьом технічно відпрацьованим розділам: 

зовнішня, безпекова і оборонна політика, навколишнє середовище і 

рибальство [274]. 

За результатами засідання хорватська сторона висловила задоволення 

досягнутими результатами та висловила впевненість, що 2010 р. стане 

завершальним у переговорному процесі РХ з ЄС. Шведський міністр К. Більдт, 

як представник головуючої в ЄС країни, також відзначив значне просування в 

переговорному процесі і підкреслив можливість його швидкого завершення в 

разі позитивного вирішення питання щодо повного співробітництва Хорватії з 

Гаазьким трибуналом. Він не зміг пояснити причини такої поведінки Словенії, 

як і міністр закордонних справ Г. Яндроковіч, який лише висловив сподівання, 

що найближчим часом переговорні розділи будуть розблоковані до наступного 

засідання Комісії під іспанським головуванням у лютому 2010 р. [49, арк. 69]. 

Разом із трьома заблокованим словенською стороною розділами важливим 

для подальшого переговорного процесу стало відкриття розділу 23 «Правосуддя 

та основні права», що залежав від успішності співробітництва з МТКЮ та 

боротьби з організованою злочинністю та корупцією. 

Коментуючи результати міністерської зустрічі, прем’єр-міністр РХ 

Я. Косор із задоволенням відзначила успішність тогорічних вступних 

переговорів та висловила сподівання, що на засіданні в лютому 2010 р. вдасться 

відкрити всі переговорні розділи. Вона заявила про свою готовність зустрітися зі 

своїм словенським колегою Б. Пахором для вирішення всіх нагальних питань. 

Особливо було відзначено важливість створення робочої групи з підготовки 

проекту Договору щодо вступу Хорватії в Європейський Союз, яка розпочала 

свою роботу в середині грудня 2009 р. [63, с. 125]. 

 

Висновки до третього розділу 

Дослідивши особливості переговорного процесу щодо набуття Хорватією 

членства в ЄС 2004-2009 рр., ми дійшли висновку, що цей період можна 
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розглядати як один зі складних та водночас результативних етапів 

євроінтеграційного шляху Хорватії. 

Згуртованість владних еліт Хорватії довкола пріоритетності 

євроінтеграційного курсу як стратегічної цілі дозволили владі країни спрямувати 

свою діяльність на максимальну активізацію переговорного процесу з 

Брюсселем щодо отримання статусу кандидата на членство в ЄС. Зокрема, було 

вжито низку необхідних заходів, у тому числі, в контексті належної співпраці з 

МТКЮ, що уможливило в жовтні 2005 р. практичний старт передвступних 

переговорів з ЄС. 

З урахуванням необхідності виконання всього комплексу заходів, 

передбачених передвступними переговорами, виконавчою та законодавчою 

гілками влади Хорватії було визначено організаційну структуру та персональний 

склад переговіорної команди Хорватії щодо вступу країни в ЄС. Ключовими 

елементами цієї структури стали: Державна делегація, Координаційна рада та 

Переговорна група. Зовнішньополітичне відомство Хорватії було головним 

урядовим координуючим органом в євроінтеграційній сфері. Важливою ланкою 

в правовому забезпеченні переговорного процесу, узгодження законодавчої бази 

РХ з аcquis була робота Спільного парламентського комітету Хорватія – ЄС 

(засідання проходили щопівроку в Загребі чи Брюсселі з метою перевірки стану 

досягнення Хорватією Копенгагенських критеріїв). 

Незважаючи на усі складнощі євроінтеграційного шляху Хорватії в період 

2004-2009 рр., зокрема, проблеми застосування ЗЕРПу, інституційної кризи в ЄС, 

блокування Словенією впродовж одного року переговорного процесу РХ з ЄС, 

зростання «євроскептицизму» серед хорватського населення, урядові країни 

вдалося здійснити помітний поступ в напрямі досягнення відповідних критеріїв 

ЄС та вийти практично на завершальну стадію переговорів щодо розділів аcquis. 

Щорічні доповіді Європейської Комісії відзначали значні успіхи Хорватії на 

шляху набуття членства в ЄС. 
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Розділ ІV. ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЕТАП ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

ХОРВАТІЇ (2010-2013 рр.) 

 

4.1. Євроінтеграційні процеси у 2010-2011 рр. 

Початок 2010 р. характеризувався активними кроками влади Хорватії в 

сфері європейської інтеграції. Так, уряд країни прийняв чергові 

«євроінтеграційні» документи – Програму гармонізації хорватського 

законодавства з правом ЄС [178] та Передвступну економічну програму на 

2010-2012 рр. [174]. 

З метою остаточного розблокування словенською стороною 

переговорного процесу РХ з ЄС 13 січня 2010 р. відбулася робоча зустріч 

прем’єр-міністра Хорватії Я. Косор з главою уряду Словенії Б. Пахором у 

містечку Кранська Гора. Було досягнуто домовленості з розблокування 

розділів щодо рибальства та навколишнього середовища. Відкритим 

залишалося питання щодо розділу стосовно зовнішньої, безпекової та 

оборонної політики. Водночас було прийнято рішення опрацювати 

можливість розблокування всіх трьох розділів до чергового засідання 

Міжурядової конференції щодо вступу РХ до ЄС, яке планувалося провести 

19 лютого 2010 р. [50, арк. 6]. 

Одним із важливих рішень, прийнятих на неофіційній зустрічі прем’єрів 

РХ і Словенії, стало заснування змішаної міжурядової комісії, покликаної 

врегулювати всі відкриті питання між двома країнами на урядовому рівні. 

11 лютого 2010 р. Європейський Парламент прийняв резолюцію щодо 

перспектив вступу Республіки Хорватії до Євросоюзу, де зазначається про 

можливість завершення переговорів з ЄС до кінця 2010 р. за умови виконання 

всіх вимог щодо відкриття і закриття переговорних розділів. 

У прийнятому документі європарламентарі відзначили успіхи, які 

вдалося досягти в співробітництві з МТКЮ, хоча й висловили стурбованість 

відсутністю деяких ключових військових документів із часів останньої війни, 
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необхідних для розгляду справ звинувачених у військових злочинах [250,  

с. 19]. 

Під час обговорення позитивно оцінено заходи по боротьбі з корупцією. 

Було висловлено сподівання, що розслідування правопорушень, у тому числі 

й у вищих ешелонах влади, призведе до конкретних результатів. Під час 

виступів депутати підкреслювали важливість вирішення прикордонних 

суперечок із сусідніми країнами та закликали ЄК надати допомогу РХ у роботі 

над переговорними розділами. Висловившись за якомога швидший вступ 

Хорватії до ЄС, вони відзначили, що це може бути позитивним сигналом для 

всього регіону. 

Зокрема, єврокомісар з питань розширення С. Фюле підтвердив 

можливість завершення хорватських переговорів протягом 2010 р. та 

наголосив на необхідності концентрації зусиль щодо проведення реформ у 

системі правосуддя і державного управління, продовження боротьби з 

корупцією і організованою злочинністю, більш повного співробітництва з 

Гаазьким трибуналом та повернення біженців. Позитивно було відзначено 

роботу створеної за ініціативи прем’єр-міністра РХ Я. Косор робочої групи з 

забезпечення більш повної взаємодії з МТКЮ. 

У виступах більшості учасників відзначалося, що наступні шість місяців 

мали стати для Хорватії визначальними в питанні своєчасного завершення 

вступних переговорів [250, с. 20]. 

Враховуючи позитивне ставлення ЄК до відкриття всіх переговорних 

розділів за час іспанського головування, Хорватія активно працювала над 

підготовкою і передачею на розгляд ЄК необхідних матеріалів щодо 

виконання поставлених передвступних завдань. 

Так, 19 лютого 2010 р. на Міжурядовій конференції щодо вступу РХ в ЄС 

було відкрито два переговорних розділи, які блокувалися Словенією – 

навколишнє середовище і рибальство.  

Під час переговорів щодо відкриття зазначених розділів хорватська 

сторона домагалася певних поступок і перехідного періоду для запровадження 



137 
 

окремих вимог ЄС, що було частково досягнуто в розділі «рибальство». 

Оцінюючи результати конференції головний переговорник РХ В. Дробняк 

підкреслив, що відкриттям розділів «відкинуто останні сумніви щодо 

можливості завершення переговорів з ЄС у цьому році». 

Хорватія отримала запрошення і подала документи для переговорів по 

розділах 23 «Правосуддя та основні права» та 8 «Конкурентна політика». 

Розблокований Словенією розділ 31 «Зовнішня, безпекова та оборонна 

політика» не потребував додаткового опрацювання. З огляду на те, що всі 

вимоги ЄС у цьому розділі виконані, а Хорватія була активним учасником 

низки миротворчих операцій, брала активну участь у вироблення спільної 

європейської політики і набула повноправного членства у НАТО, – переговори 

щодо зазначеного розділу не передбачали особливих ускладнень. Єврокомісар 

з питань розширення ЄС Ш. Фуле надавав особливої ваги в завершенні 

переговорів щодо розділу «правосуддя» [92, арк. 19].  

Таким чином, на той час було закрито переговори по більшій частині 

розділів і відкрито по 30 із загальної кількості в 35 переговорних розділів [274].  

У процес євроінтеграції активно включився і новобраний у січні 2010 р. 

президент Хорватії І. Йосиповіч, який цей напрямок проголосив пріоритетним 

у своїй зовнішньополітичній діяльності. Показовим став його офіційний візит 

у Брюссель 4-5 березня 2010 р., де пройшла зустріч з головою Європейського 

Парламенту Є. Бузеком, президентом Європейської Ради Г. ван Ромпейєм, 

президентом Європейської Комісії Ж. Баррозу. Керівництво ЄС висловило 

готовність підтримати Хорватію на шляху завершення вступних переговорів 

та вирішення спірних питань із сусідніми країнами. У позитивному ключі було 

відзначено укладення арбітражної угоди зі Словенією щодо врегулювання 

прикордонної суперечки та підкреслено особливу роль Хорватії в питаннях 

інтеграції до ЄС і НАТО країн ПСЄ [50, арк. 12]. 

Значною мірою активізації переговорного процесу сприяли позитивні 

результати референдуму в Словенії щодо ратифікації угоди про арбітраж з 

питань прикордонного врегулювання з Хорватією, який відбувся 6 червня 
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2010 р. Завдяки цьому вдалося остаточно закріпити досягнуті домовленості 

щодо розділення проблемних двосторонніх питань РХ зі Словенією від 

переговорного процесу з ЄС [247, с. 17]. 

Результати референдуму привітало керівництво країни перебування та 

ЄС. Прем’єр-міністр Хорватії Я. Косор підготувала спеціальне звернення, де 

зазначила, що ця подія не лише відкрила нову сторінку у двосторонніх 

відносинах, але і дала потужний сигнал щодо європейських перспектив ПСЄ 

та способу вирішення відкритих двосторонніх питань сусідніми країнами. 

Результати референдуму відзначили також президент ЄК Ж. Баррозу, 

голова Європейського Парламенту Є. Бузек, єврокомісар з питань розширення 

Ш. Фюле та президент Європейської Ради Г. ван Ромпей, які підкреслили 

важливість події для подальшого розширення ЄС і завершення вступних 

переговорів Хорватією. При цьому в черговий раз було наголошено, що час 

завершення переговорів залежить від хорватської сторони [92, арк. 51]. 

Відбувалися також зміни і в сфері європейського законодавства. Після 

тривалого обговорення і складних дискусій із соціальними та коаліційними 

партнерами, опозиційними силами, уряд подав до парламенту проект 

конституційних змін, які 16 червня 2010 р. Хорватський Сабор прийняв 

конституційною більшістю голосів. Найбільш вагомі з них забезпечили 

конституційно-правові основи для вступу Хорватії до Європейського Союзу, 

проведення відповідного референдуму, гарантували виборче право 

громадянам країн-членів ЄС, які постійно проживають на території Хорватії 

та визначили правовий статус всіх громадян ЄС в РХ. Важливим були також 

зміни, прийняття яких було викликане необхідністю правового забезпечення 

завершення переговорного процесу з ЄС по окремих розділах, встановлення 

незалежності Хорватського народного банку і Державної ревізійної 

адміністрації, посилення незалежності і безпристрасності судової влади, що 

також було серед вимог інституцій ЄС [186]. 

30 червня 2010 р. в Брюсселі на Міжурядовій конференції щодо вступу 

РХ в ЄС було відкрито три та закрито два переговорних розділи. Найбільшим 
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успіхом, за оцінками сторін, стало відкриття переговорів по розділу 

23 «Правосуддя та основні права», успішна робота над яким стримувалася 

через критичну оцінку головним прокурором МТКЮ С. Брамерцом 

співробітництва Хорватії із цією структурою. 

Таким чином, станом на кінець червня 2010 р. РХ відкрила переговори з 

ЄС з 33 переговорних розділах, а кількість закритих сягла 20 [294]. 

Коментуючи результати переговорів, Міністр закордонних справ і 

європейської інтеграції РХ Г. Яндроковіч зазначив, що ця конференція та її 

результати стали найважливішими у процесі євроінтеграції Хорватії. 

«Виконання всіх вимог для закриття розділів стане головним пріоритетом 

хорватського уряду на наступний період, а виконання критеріїв по 23 розділу 

– серйозна нагода для Хорватії підтвердити країнам-членам ЄС свою 

готовність до членства», – наголосив він [50, арк. 37]. 

Єврокомісар з питань розширення Ш. Фуле також висловив задоволення 

результатами конференції та зазначив, що у річній доповіді ЄК щодо 

просування на шляху євроінтеграції у листопаді 2010 р. може бути визначено 

точний період завершення переговорів та набуття Хорватією повноправного 

членства в ЄС [50, арк. 38]. 

Результати наступного засідання Міжурядовій конференції щодо вступу 

Хорватії в ЄС, яке відбулося 27 липня 2010 р. в Брюсселі, наближало 

переговорний процес до завершення у прогнозовані терміни. 

Зокрема, закриття таких розділів, як «Безпечність харчових продуктів, 

ветеринарна та фітосанітарна політика» та «Фінансовий контроль» мали 

важливе значення не лише для продуктивного просування переговорного 

процесу, але й утвердили відповідність хорватського ринку вимогам 

Європейського Союзу, що додатково мало сприяти розвитку 

багатостороннього економічного співробітництва з країнами ЄС. 

Обнадійливим для євроінтеграційного процесу РХ стало також рішення 

Гаазького трибуналу щодо відмови, через відсутність прямих доказів, у позові 

головного прокурора МТКЮ С. Брамертса про необхідність представлення 
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Хорватією так званих «артилерійських щоденників» часів останньої війни. 

Саме ці документи, які були необхідні для розгляду справи колишніх 

хорватських генералів у їх звинуваченні в військових злочинах, були 

ключовим матеріалом в оцінці співробітництва РХ з Трибуналом [197, с. 312]. 

Таким чином, відкривалися можливості успішного й своєчасного завершення 

переговорів РХ з ЄС по одному з найскладніших розділів – «Правосуддя та 

основні права». Незважаючи на велику кількість додаткових вимог до закриття 

цього розділу, зняття «артилерійських щоденників» з порядку вступних 

переговорів давало реальну перспективу щодо їхнього якнайшвидшого 

завершення. 

Вагомість рішення Трибуналу відзначило також керівництво Хорватії. 

Так, прем’єр-міністр РХ Я. Косор запевнила, що робота над пошуком 

зазначених документів та встановлення їхнього місцезнаходження буде 

продовжуватися з тим, щоб підтвердити повне співробітництво Уряду РХ з 

Трибуналом і обвинувачувальною стороною. «Ця новина є хорошою для 

Хорватії оскільки підтверджує, що ми нічого не приховуємо, повністю 

відкриті і бажаємо щоб всі про це знали», – зазначила вона [92, арк. 68]. 

Підтвердивши, що РХ і надалі продовжуватиме співпрацю з Гаазьким 

трибуналом, президент країни І. Йосиповіч позитивно відгукнувся про подію 

та наголосив на важливості рішення для хорватських європейських 

перспектив [188]. 

Успіхи Хорватії у сфері євроінтеграції відзначив також міністр 

закордонних справ ФРН Г. Вестервелле під час свого візиту до РХ у серпні 

2010 р. Наголосивши, що його візит проходить у завершальний період 

вступних переговорів, він також позитивно оцінив успішну регіональну 

політику РХ, зокрема у вирішенні двосторонніх питань із сусідніми країнами. 

Г. Вестервелле запевнив, що Німеччина, як і раніше, надаватиме всіляку 

підтримку Хорватії на шляху євроінтеграції та сприятиме завершенню 

переговорного процесу з ЄС ближчим часом [50, арк. 51].  
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Незважаючи на певні успіхи в наближенні РХ до повноправного членства 

в ЄС та намагання проводити успішну регіональну політику, представниками 

ЄК відзначалася недостатня робота уряду РХ в питаннях реформи правосуддя, 

змін у системі державного управління, протидії корупції і боротьби з 

організованим криміналом. Реакцією на мляву роботу владних структур у цих 

напрямках стала заява хорватського прем’єр-міністра Я. Косор під час її 

перебування в Нью-Йорку у вересні 2010 р. В одному зі своїх інтерв’ю під час 

65-ї сесії ГА ООН вона оголосила про наміри провести кардинальні зміни в 

складі уряду та його значне «омолодження». Заява Я. Косор спричинила 

значний резонанс у хорватському суспільстві. Уважалося, що мова йде про 

міністрів, які звинувачувалися в причетності до гучних корупційних скандалів 

і займали ключові позиції в уряді та керівних органах правлячої ХДС [190, 

с. 88]. 

Звинувачення в корупції високопосадовців і верхівки правлячої ХДС та 

початок передвиборчої боротьби задовго до проведення парламентських 

виборів, восени 2011 р., значно посилили політичне протистояння між 

опозиційним і провладними політичними силами РХ, що негативно 

відображалося на іміджі країни як майбутнього члена ЄС. Незважаючи на це, 

всі гілки влади РХ, їхні соціальні партнери та основні політичні сили країни 

висловлювали одностайну підтримку процесу євроінтеграції та об’єднували 

свої зусилля з метою якнайшвидшого завершення переговорного процесу й 

підписання Договору про вступ до ЄС.  

Водночас провідні хорватські аналітичні центри відзначали падіння 

підтримки населенням країни вступу до ЄС. За результатами проведених 

досліджень агенції «КРО-Демоскоп» за членство в ЄС висловлювалося 50,5 % 

опитуваних, проти – 39,4 % та 10,1 % утрималися [271, с. 111].  

28 жовтня 2010 р. уряд Хорватії передав на розгляд Сабору поправки до 

Декларації про основні принципи переговорів про набуття повноправного 

членства Хорватії в ЄС, яка прийнятої в 2005 р.  Поправки стали результатом 

зустрічі прем’єр-міністра РХ Я. Косор з представниками парламентських 
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партій. При цьому, на зустрічі були відсутні представники опозиції, які 

проігнорували запрошення прем’єра після їхньої невдалої спроби проголосити 

напередодні в парламенті недовіру урядові РХ. 

Поправки до згаданого документа передбачають закінчення 

передвступних переговорів Хорватії з ЄС і підписання Договору про вступ до 

Євросоюзу в липні 2011 р. Наступним кроком у період 30 днів з дня 

підписання Договору в країні має відбутися референдум про вступ РХ до ЄС. 

Після референдуму відбуватиметься ратифікація Договору хорватським 

урядом [288, с. 340].  

Уряд РХ пояснював такі поправки, посилаючись на практику інших країн, 

які вже пройшли процедуру вступу до ЄС. Як зазначила прем’єр-міністр РХ 

Я. Косор, з підписанням договору уряд закінчить свою місію і передасть 

вирішення питання вступу країни до ЄС громадянам Хорватії на референдумі. 

Таким чином, згідно з баченням прем’єра РХ, порядок запланованих урядом 

країни основних подій на 2011 р. виглядав таким чином: закінчення 

передвступних переговорів (липень 2011 р.) – підписання Договору про вступ 

до ЄС (липень 2011 р.) – всенародний референдум про вступ до ЄС (30 днів 

після підписання договору) – ратифікація Договору парламентом (після 

референдуму) – парламентські вибори та одночасно вибори хорватських 

представників до ЄП (осінь – зима 2011 р.). 

Прем’єр-міністр РХ Я. Косор наголосила, що актуальним питанням 

залишається вироблення комунікативної стратегії, метою якої буде 

формування позитивної суспільної думки стосовно майбутнього референдуму 

щодо входження країни до ЄС [50, арк. 63]. 

5 листопада 2010 р. на черговому засіданні Міжурядової конференції в 

Брюсселі було закрито ще три переговорні розділи, зокрема розділ 4 «Вільний 

рух капітал», розділ 14 «Транспортна політика» та розділ 34 «Установи». 

Таким чином, РХ загалом закрила 25 переговорних розділів [294]. 

9 листопада 2010 р. ЄК оприлюднила річну доповідь щодо РХ, у якій 

наводяться досягнення країни із закриття основних переговорних розділів та 
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на дається їхня оцінка [122]. Зокрема, зазначається, що офіційний Брюссель в 

цілому позитивно оцінив дії хорватського уряду на шляху європейської 

інтеграції, однак головним завданням Загреба залишається проведення реформ 

у галузі правосуддя та боротьба з корупцією.  

Коментуючи доповідь, комісар ЄС з питань розширення Ш. Фюле 

зазначив, що переговори з РХ увійшли в завершальну фазу й остаточно 

завершаться після закриття нею 23 розділу. Він також висловив сподівання 

щодо конкретних результатів хорватської сторони у сфері боротьби з 

корупцією, на результати якої Брюссель очікує вже навесні 2011 р. Саме тоді, 

за словами Ш. Фюле, Загреб міг би розраховувати на визначення дати набуття 

повноправного членства в Євросоюзі та уникнути необхідності введення 

механізмів моніторингу, як це було у випадку з Болгарією та Румунією [92, 

арк. 179].  

Прем’єр-міністр РХ Я. Косор висловила задоволення з того, що річна 

доповідь ЄК констатує прогрес хоча «й не в усіх переговорних розділах, але у 

всіх життєво важливих сферах» [92, арк. 180]. 

22 грудня 2010 р. Хорватія під час чергової Міжурядової конференції в 

Брюсселі закрила ще три розділи в переговорному процесі щодо членства в 

ЄС: розділ 24 «Юстиція, свобода та безпека», розділ 27 «Навколишнє 

середовище» та розділ 31 «Зовнішня, безпекова та оборонна політика».  

Коментуючи, єврокомісар з питань розширення Ш. Фюле зазначив, що 

Хорватія здійснила вагомі зусилля 2010 р. щодо виконання критеріїв членства 

й опинилася на завершальному етапі переговорного процесу з ЄС. Однак він 

наголосив, що з огляду на важливість та складність закриття решти розділів, 

перед Загребом стоять непрості виклики якраз на останній ділянці шляху до 

членства в Євросоюзі. З них Ш. Фюле виокремив виконання критеріїв розділів 

8 – «Конкурентна політика» і 23 – «Правосуддя та основні права», що 

включають завдання боротьби з корупцією та реструктуризації суднобудівної 

галузі РХ як такі, що будуть визначати швидкість останнього переговорного 

кола з Загребом. У цьому контексті він наголосив, що лише розділ 
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«Правосуддя та основні права» має 22 критерії та підкритерії для виконання 

[50, арк. 81]. 

Зі свого боку міністр закордонних справ РХ Г. Яндроковіч наголосив, що 

завдання Хорватії полягає в закритті переговорного процесу з ЄС під час 

угорського головування в середині 2011 р. За його оцінками, решта відкритих 

розділів знаходилися на останній стадії виконання. Зокрема, реструктуризація 

суднобудівної галузі вже тривала згідно з європейським законодавством, 

незважаючи на брак фінансових коштів та складну економічну ситуацію в 

країні. Що стосується правосуддя та боротьби з корупцією, то глава 

хорватського зовнішньополітичного відомства наголосив на продовженні 

активних зусиль і досягнення значних результатів у реформі судової системи, 

захисті прав національних меншин, боротьбі проти корупції та 

співробітництві з Гаазьким трибуналом [92, арк. 193].  

Прем’єр-міністр РХ Я. Косор, коментуючи зі свого боку закриття 

чергових трьох розділів, також висловила сподівання щодо завершення 

переговорного процесу з ЄС у середині 2011 р. Вона наголосила, що відразу 

після цього відбудеться національний референдум у країні, під час якого 

громадяни, на її переконання, висловляться за вступ до ЄС. За підрахунками 

Я. Косор, це дало б можливість завершити всі формальності для набуття 

Хорватією членства в ЄС у 2012 р. [190, с. 141]. 

Таким чином, станом на кінець 2010 р. РХ закрила 28 переговорних 

розділів щодо аcquis. Відкритими залишалися 6 розділів, а саме: 8 – 

«Конкурентна політика», 11 – «Сільське господарство та розвиток сільських 

територій», 13 – «Рибальство», 22 – «Регіональна політика та координація 

структурних інструментів», 23 – «Правосуддя та основні права», 33 – 

«Фінансове та бюджетне регулювання» [274]. 

Процес європейської інтеграції Хорватії на початку 2011 р. відбувався в 

умовах доволі складної внутрішньополітичної ситуації: загострення 

протистояння між коаліційними та опозиційними силами та зростання 

соціальної невдоволеності населення загальною ситуацією в країні, що 
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вилилось у низку антиурядових протестів, які тривали з кінця лютого до кінця 

березня 2011 р.  

Тема європейської інтеграції РХ опинилася в центрі політичної боротьби 

навколо визначення термінів чергових парламентських виборів. Опозиційні 

партії на хвилі громадських протестів загострили свої вимоги до уряду щодо 

оприлюднення дати виборів, які мали б відбутися якомога скоріше, незалежно 

від дати завершення переговорів з Євросоюзом про членство РХ в ЄС. Наміри 

урядової коаліції провести вибори наприкінці 2011 р. після переговорного 

процесу з ЄС залишилися незмінними, як і встановлені терміни завершення 

переговорів ще за угорського головування в липні 2011 р. Окрім того, що влада 

РХ узалежнила терміни проведення парламентських виборів від термінів 

завершення переговорів з ЄС, вона також намагалася показати, що вимоги 

демонстрантів та опозиції щодо термінових виборів були фактично загрозою 

європейському курсу країни, оскільки їхнє проведення могло затягнути 

переговорний процес з ЄС ще майже на рік [24, арк. 17-18].  

Попри всі ускладнення хорватське керівництво невпинно продовжувало 

виконання критеріїв останніх шести переговорних розділів.  

Водночас візити до Загреба доповідача Європарламенту по РХ 

Г. Свободи (березень 2011 р.) та президента ЄК Ж. Баррозу (початок квітня 

2011 р.) не внесли ясності в перспективу завершення переговорів між РХ та 

ЄС. Представники Євросоюзу високо оцінили результати та процес закриття 

Загребом переговорних розділів, поновили тезу про те, що хорватська сторона 

знаходиться на завершальній стадії передвступних перегорів з ЄС, однак не 

підтвердили можливість їхнього завершення в червні 2011 р. Офіційний 

Брюссель закликав РХ вжити максимальних зусиль задля вирішення ключових 

моментів у процесі закриття 23-го переговорного розділу, запевнюючи при 

цьому, що міжнародна європейська спільнота має чітке політичне рішення, 

відповідності до якого Хорватія має стати 28-м членом Євросоюзу [51, арк. 26-

27]. 
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Розуміючи, що саме 23-й розділ буде фактичним мірилом рішення щодо 

завершення переговорів, уряд РХ ухвалив на початку березня 2011 р. План дій 

із виконання критеріїв 23-го розділу, який складався з 9 пунктів та був 

розрахований до травня 2011р. Серед основних завдань – зменшення кількості 

невирішених судових справ, ефективне процесування військових злочинів 

національними судами, деполітизація поліції, винесення вироків по справах у 

корупції на вищому рівні, працевлаштування достатньої кількості 

представників національних меншин у державних адміністративних органах, 

зміцнення ролі Омбудсмена, застосування прозорих критеріїв при 

працевлаштуванні суддів тощо [275, с. 6].  

Варто зазначити, що ЄС, окрім бажання надати імпульс хорватській 

стороні з метою активізації її діяльності у сфері боротьби з корупцією та 

реформування правосуддя, висловлював занепокоєність тенденцією до 

зростання в РХ кількості противників вступу країни в Євросоюз, передусім 

серед молоді. За оцінками місцевих аналітиків, зробленими на основі 

соціологічних опитувань на початку березня 2011 р., підтримати членство 

Хорватії в ЄС готові були лише близько 49 % громадян, у той час як 

противниками цього були 41 % [271, с. 113]. 

Розуміючи це, уряд РХ, як уже вище згадувалося, 2010 р. вніс 

конституційні зміни щодо правил проведення референдуму, які закріпив у 

проекті закону про референдум, надісланий на затвердження Сабору 14 квітня 

2011 р. Таким чином, для позитивного результату референдуму для вступу в 

ЄС потрібно було лише половина голосів тих громадян, які вийшли на 

голосування (раніше була обов’язковою норма виходу половини 

зареєстрованих виборців, з яких половина мала проголосувати «за»). Також 

Загреб сподівався, що запланований на 3 – 4 червня 2011 р. візит Папи 

Римського Бенедикта ХVI в Хорватію стане додатковою можливістю для 

надання своєрідного євроінтеграційного імпульсу громадянам країни. Окрім 

того, урядом РХ було заплановано виділити в 2011 р. з бюджету 15 млн кун 
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(майже 3 млн дол. США) на інформаційну кампанію щодо підтримки серед 

громадян країни ідеї членства Хорватії в Євросоюзі [51, арк. 30].   

У період квітня – травня 2011 р. уряд РХ спромігся повністю виконати 

«план дій», вироблений відповідно до рекомендацій ЄК щодо виконання 

критеріїв 23-го розділу. Так, було суттєво реформовано судову галузь, 

створено ефективні антикорупційні механізми та передумови для 

обов’язкового працевлаштування 5,5 % представників національних меншин 

в органах державної влади, майже вирішено проблемні питання біженців та 

розселених осіб (передусім у сфері майнових прав), а також практично закрито 

питання співробітництва з Гаазьким трибуналом [264, с. 35]. 

У рамках вжиття заходів щодо набуття критеріїв розділу 8 «Конкурентна 

політика», уряд РХ у травні 2011 р. прийняв рішення взяти на себе 

зобов’язання щодо виплати всіх боргів підприємств суднобудівної галузі в 

сумі 11,3 млрд кун (1,5 млрд євро). Проект відповідного закону про визначення 

прав та обов’язків суднобудівних підприємств в процесі реструктуризації був 

направлений на ухвалення Хорватського Сабору. Борг цих підприємств мав 

перейти до частини державного боргу країни. Таке рішення було прийнято з 

метою уникнення останньої перешкоди на шляху процесу приватизації 

суднобудівних підприємств, що вимагався Європейською Комісією [51, 

арк. 34].  

Окрім того, протягом травня – червня 2011 р. з метою лобіювання 

якнайшвидшого закриття переговорів керівництво Хорватії відвідало 

Вашингтон, Варшаву, Брюссель (президент РХ І. Йосиповіч), Париж (міністр 

закордонних справ Г. Яндроковіч) та Лондон (прем’єр-міністр РХ Я. Косор).  

У цьому контексті варто також згадати позитивний для Хорватії звіт 

Головного прокурора МТКЮ С. Брамерца перед РБ ООН на початку червня 

2011 р. про стан співробітництва РХ з Гаазьким трибуналом. Крім того, 

суттєвою підтримкою Загреба стало перебування в Хорватії 4 – 5 червня 

2011 р. Папи Римського Бенедикта XVI, який закликав хорватський народ 

приєднатись до «єдиної європейської сім'ї» [24, арк. 37]. 
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Попри це, майже до початку червня 2011 р. Брюссель не висловлював 

жодних коментарів щодо перспектив завершення переговорів із Загребом у 

червні. Окремі європейські країни вказували на ще неповне виконання 

Загребом переговорного розділу 23, побоюючись повторення помилки зі 

вступом Румунії та Болгарії, які й після чотирьох років членства в ЄС не 

виконали всіх необхідних критеріїв. 

Однак як в результаті активних зусиль РХ, так і за допомогою провідних 

європейських країн, передусім Франції, Німеччини та Італії, у Брюсселя 

назріло розуміння того, що нове затягування переговорного процесу може 

мати відчутні негативні наслідки не лише для РХ, а й усього регіону Західних 

Балкан. Зокрема, це призвело б до подальшого падіння підтримки 

хорватськими громадянами членства РХ в ЄС та втрати ілюзій сусідніми 

країнами щодо їхніх перспектив у ближчому майбутньому вступити в 

Євросоюз. Окрім того, головним аргументом на користь завершення 

переговорів з РХ стала ініціатива Франції щодо уведення так званого 

моніторингового механізму найбільш важливих переговорних критеріїв [244, 

с. 79]. 

Зрештою, 10 червня 2011 р. Єврокомісія все-таки рекомендувала 

Європейській Раді закрити переговори з Хорватією, яка, як і передбачалося, 

прийняла таке рішення під час засідання в Брюсселі 23 – 24 червня 2011 р. [51, 

арк. 39]. 

30 червня 2011 р. в Брюсселі під час 13-ї Міжурядової конференції, після 

10 років загального процесу євроінтеграції та майже 7 років самих переговорів 

про вступ до ЄС, Хорватія закрила останні чотири з 35 переговорних розділи 

з ЄС: 8 – «Конкурентна політика», 23 – «Правосуддя та основні права», 33 – 

«Фінансове та бюджетне регулювання» та 35 – «Інші питання» [274]. Таким 

чином, уряд Хорватії виконав свою обіцянку й завершив передвступні 

переговори з ЄС у проголошені терміни за час угорського головування.   

ЄС при цьому запровадив так званий постпереговорний моніторинг 

(«track-records») найбільш важливих переговорних критеріїв. ЄК відстежувала 



149 
 

виконання РХ зобов’язань із завершення переговорного процесу до набуття 

країною повноправного членства в ЄС (до 1 липня 2013 р.) та щороку мала 

готувати відповідний звіт. У контексті моніторингу результатів впровадження 

критеріїв з розділів «Правосуддя та основні права», «Конкурентна політика» 

та «Юстиція, свобода та безпека», ЄК мала робити відповідні висновки 

щошість місяців. 

Поряд із цим, РХ отримала право на фінансову допомогу з європейських 

фондів. Зокрема, у перший рік набуття повноправного членства в Євросоюзі 

Хорватія могла розраховувати на отримання фінансової підтримки у розмірі 

800 млн євро [260, с. 76].  

Після завершення переговорів з офіційним Брюсселем про вступ РХ до 

Європейського Союзу фокус євроінтеграційної політики офіційного Загреба 

був направлений на проведення двох важливих заходів – підписання Договору 

про вступ під час польського головування в другій половині 2011 р. та 

забезпечення достатньої підтримки з боку громадян майбутнього 

всенародного референдуму зі вступу Хорватії до ЄС.  

З метою лобіювання якомога скорішого підписання Угоди про вступ РХ 

до ЄС, а також її майбутньої швидкої ратифікації парламентами країн-членів 

ЄС офіційний Загреб помітно активізував двосторонній політичний діалог з 

країнами-членами Євросоюзу. Так, лише протягом серпня – вересня 2011 р. 

відбулись офіційні візити в РХ канцлера ФРН А. Меркель, прем’єр-міністра 

Польщі Д. Туска, прем’єр-міністра Словаччини І. Радічової та міністрів 

закордонних справ ФРН Г. Вестервелле, Греції С. Ламбрінідіса і Румунії 

Т. Баконскі, а також офіційний візит президента РХ І. Йосиповіча до 

Угорщини [93, арк. 101-102]. Найбільш визначальними, з огляду на це, стали 

візити німецького та польського лідерів, які надали міцну політичну 

підтримку Загребу, наголосивши на провідній ролі Хорватії для стабілізації та 

подальшої євроінтеграції регіону ПСЄ.  

Попри те що проект Договору про вступ Хорватії до ЄС був переданий 

польським головуванням хорватській стороні ще у вересні 2011 р., уряду РХ 
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не вдалося пролобіювати його підписання до парламентських виборів в країні 

(4 грудня 2011 р.). Таким чином, офіційний Брюссель відсторонився від 

передвиборчої кампанії в РХ і унеможливив будь-які спроби трактувати 

підписання Договору про вступ як підтримку діючої політичної сили. 

Офіційно підписання було заплановано на 19 грудня 2011 р. у Варшаві.  

12 жовтня 2011 р. Європейська Комісія оприлюднила останню доповідь 

щодо Хорватії [123], у якій очікувано надала позитивну оцінку виконанню 

Загребом переговорних критеріїв, а також дала сприятливу рекомендацію 

щодо членства РХ в ЄС.  

Незважаючи на визнаний прогрес Хорватії, Єврокомісія водночас 

наголосила на необхідності продовження Загребом зусиль, спрямованих на 

реформування правосуддя, боротьбу проти корупції, забезпечення прав 

національних меншин, повернення біженців та процесуювання військових 

злочинів. Наголос було зроблено на необхідності удосконалення 

превентивних правових рамок, які б забезпечували прозорість у сферах 

державних закупівель, фінансуванні політичних партій та запобіганні 

конфлікту інтересів. Від Хорватії також вимагалося удосконалення ринку 

праці та бізнес-клімату, продовження реструктуризації суднобудівельних 

підприємств та зміцнення адміністративного потенціалу, потрібного для 

імплементації законів та стандартів ЄС, а також для спроможності 

абсорбувати фінансування з фондів ЄС.  

Єврокомісія також висловила очікування, що РХ продовжуватиме 

відігравати активну роль в регіональному співробітництві на теренах Західних 

Балкан, а також позитивно відзначила зобов’язання Загреба не 

використовувати двосторонні проблеми для гальмування процесу приєднання 

до ЄС інших країн-кандидатів.   

Кінець 2011 р. розглядається нами як завершальна фаза переговорного 

періоду та з підписанням 9 грудня 2011 р. Договору про вступ до ЄС перехід 

Хорватії до заключного етапу свого євроінтеграційного шляху – вступного 

періоду. 
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Робота над підготовкою до підписання Договору велася, як уже 

згадувалося, в умовах передвиборчої кампанії та парламентських виборів, які 

відбулися 4 грудня 2011 р. Відкрив шлях до підписання цього документа 

Європейський Парламент, який 1 грудня 2011 р. схвалив Договір більшістю 

голосів (з 634 депутатів 564 висловились «за», 38 «проти», 32 «утрималися»). 

Окрім того, Європарламент прийняв резолюцію необов’язкового характеру, у 

якій висловив сподівання щодо позитивного результату майбутнього 

всенародного референдуму щодо членства РХ в ЄС. Документ також містить 

заклик до хорватських громадян підтримати членство своєї країни в 

Євросоюзі, а до держав ЄС – якомога скоріше завершити процес ратифікації 

згаданого Договору [51, арк. 65]. 

9 грудня 2011 р. під час засідання Європейської Ради в Брюсселі 

президент РХ І. Йосиповіч та прем’єр-міністр РХ Я. Косор підписали Договір 

про вступ Республіки Хорватія в Європейський Союз. Від імені ЄС документ 

підписали всі 27 очільників європейських країн. Передбачалося, що Хорватія 

стане 28-ю країною Євросоюзу після ратифікації Договору всіма країнами ЄС 

1 липня 2013 р. [93, арк.172].  

Під час виступів європейського керівництва на початку церемонії лунали 

привітання Хорватії, а також висловлювалися сподівання на те, що 

хорватський народ на початку наступного року підтримає на референдумі 

європейське майбутнє РХ. Окремий наголос робився на чіткій європейській 

перспективі решти країн Південно-Східної Європи, які мають на прикладі 

Хорватії збільшити зусилля з виконання високих європейських стандартів.   

Президент РХ І. Йосиповіч порівняв підписання Договору із такою 

важливою подію, як проголошення незалежності Хорватії 20 років тому. Він 

наголосив, що «Хорватія єдина з усіх попередніх країн-кандидатів долала 

наслідки війни, проте, врешті-решт, спромоглася вибратися із складної 

ситуації та увійти до європейської родини» [188]. Прем’єр-міністр РХ 

Я. Косор назвала цей день піком міжнародного визнання Хорватії та зміцнення 

її міжнародного становища. Вона нагадала, що, коли прийшла до влади 
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2009 р., переговори з ЄС були безнадійно блоковані через територіальний спір 

із Словенією навколо морського кордону, який вона і її словенський колега 

Б. Пахор спромоглися врегулювати. Прем’єр також запевнила, що Хорватія 

усіляко допомагатиме країнам ПСЄ в питанні євроінтеграції та ділитиметься з 

ними досвідом наближення до ЄС [190, с. 174]. 

Україна привітала Хорватію із цією подією листом міністра закордонних 

справ К. Грищенка на адресу хорватського колеги Г. Яндроковіча [24, с. 96]. 

Слід зазначити, що зміна владної коаліції та прихід опозиції до влади в 

Хорватії після парламентських виборів у грудні 2011 р. не мала жодного 

серйозного впливу на послідовність процесу європейської інтеграції країни, 

оскільки ця стратегічна мета залишалася спільною для всіх головних 

політичних сил. Після підписання Договору влада Хорватії спрямувала фокус 

своєї євроінтеграційної політики на процес ратифікації Договору 

парламентами усіх країн-членів ЄС, а також підготовкою до проведення 

загальнодержавного референдуму щодо вступу країни в Євросоюз. Так, на 

кінець 2011 р. уряди Австрії, Словаччини і Чехії схвалили текст Договору і 

рекомендували його до ратифікації їхніми парламентами. 

23 грудня 2011 р. Хорватський Сабор нового скликання на своєму 

першому засіданні змінив норму Декларації про основні принципи 

переговорів щодо повноправного членства РХ в ЄС, яка передбачала 

проведення референдуму не пізніше 30 днів після підписання Договору, та 

призначив референдум на 22 січня 2012 р. [288, с. 401].  

Це було зроблено з метою продовження терміну проведення 

широкомасштабної інформаційної кампанії, спрямованої на популяризацію 

ідеї європейського членства. Міністерство закордонних та європейських справ 

РХ координувало зазначену кампанію, в основу якої було покладено п’ять 

елементів: прозорість, залученість, відео-послання, інформаційні матеріали і 

брошури та спеціалізована безкоштовна телефонна лінія «Алло, ЄС!». 

Міністерство також створило окрему інтернет-сторінку www.eu-referendum.hr, 

присвячену виключно референдуму, а з метою спонукання активного діалогу 
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з громадянами на цю тему в соціальних мережах були створені окремі 

сторінки, присвячені питанням переваг та недоліків членства Хорватії в ЄС 

(www.facebook.com/eureferendum.hr та www.twitter.com/eureferendumhr). 

У цьому контексті вартим уваги є рівень підтримки членства РХ в ЄС 

серед населення наприкінці 2011 р., який був достатнім для успішного 

результату волевиявлення народу. Так, згідно з опитуваннями, на запитання 

під час референдуму «Чи підтримуєте ви членство Республіки Хорватія в 

Європейському Союзі?» позитивно готові були відповісти 54 – 57,8 % 

хорватських громадян, при цьому 28 – 38 % висловилися б проти, а 8 – 11,3 % 

громадян вагалися з відповіддю [315]. Оскільки Конституція РХ допускала 

прийняття рішення простою більшістю голосів тих, хто вийшов на 

референдум, то такого рівня підтримки було достатньо для отримання 

позитивного результату референдуму. 

 

4.2. Вступний період європейської інтеграції Хорватії  

(2012 р. – перша половина 2013 р.) 

Із наближенням референдуму щодо членства Хорватії в ЄС у країні зріс 

опір противників європейського членства РХ. Створено громадянську 

ініціативу «Рух за Хорватію – Ні Євросоюзу», яка складалася з дрібних 

політичних партій, різноманітних політико-соціальних товариств та груп 

громадян, що представляють собою або націоналістичні сили, або сільські 

регіони. Цей рух виступав проти вступу Хорватії до ЄС та втрати 

національного суверенітету. Його прибічники вимагали проведення 

адекватної інформаційної кампанії проти ЄС, яка б знайомила громадян з 

недоліками та втратами держави після її вступу до Євросоюзу. Окрім того, 

група більше тисячі осіб, здебільшого інтелектуали, університетські викладачі 

направили петицію на адресу уряду РХ із вимогою проведення референдуму 

лише після остаточного вироку МТКЮ проти хорватських генералів 

А. Ґотовіни та М. Маркача. У петиції зазначалося, що хорватські цінності 

можуть загубитися в Європі, яка вироком проти генералів доводить, що не 
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розрізняє жертву від агресора та карає Хорватію за те, що вона захищала свою 

територію від нападу згідно з положеннями чинних норм міжнародного права. 

Водночас, масовістю антиєвропейський рух в Хорватії не позначався [196, 

с. 318]. 

Головною подією на початку 2012 р. в Хорватії без сумніву став 

загальнодержавний референдум щодо вступу країни в ЄС, який відбувся 

22 січня. Напередодні референдуму, 19 січня 2012 р., Хорватський Сабор на 

своєму засіданні абсолютною більшістю голосів ухвалив Декларацію щодо 

членства Республіки Хорватії в Європейському Союзі як стратегічного 

пріоритету РХ, а також підтвердив, що набуття повноправного членства РХ в 

Євросоюзі 1 липня 2013 р. є стратегічною метою країни [125].  

Так, за результатами референдуму зі вступу країни в ЄС явка громадян 

Хорватії склала 43,51 %, з яких за набуття повноправного членства РХ в 

Євросоюзі висловилось 66,27 % громадян, проти – 33,13 % [197, с. 313]. Таким 

чином, результати референдуму пройшли успішно, а набуття повноправного 

членства РХ в Євросоюзі мало відбутися до 1 липня 2013 р. 

Попри низьку явку жодне з 127 міст та 20 жупаній (областей) Хорватії не 

проголосувало проти членства. Водночас звернула на себе низька активність 

виборців, адже рішення щодо ЄС прийняли фактично 1,3 млн громадян, тим 

часом як 1,6 млн взагалі не вийшли на голосування, а більше 600 тис були 

проти. Низька явка громадян засвідчила наявність досить значного рівня 

скептиків євроінтеграційного курсу, передусім з огляду на ситуацію всередині 

самого ЄС та важке у той час соціально-економічне становище в РХ [271, 

с. 115].  

На оприлюднення попередніх результатів референдуму керівництво РХ 

очікувало в приміщенні Сабору, куди також були запрошені представники 

місцевих та зарубіжних ЗМІ, народні депутати, голови іноземних 

дипломатичних місій, акредитовані в Загребі. Перед присутніми з 

привітаннями до усього хорватського народу виступили президент РХ 

І. Йосиповіч, прем’єр-міністр РХ З. Мілановіч та голова Хорватського Сабору 
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Б. Шпрем. Зокрема, вони наголосили, що цей день «став переломним 

моментом в історії Хорватії», з яким «настає період кращого, щасливого 

життя». «Хорватія обрана в Європу! Рішення визначило Хорватію як 

європейську країну, країну європейського майбутнього!» – заявив тоді 

І. Йосиповіч [188]. 

У лютому 2012 р. Європейська Комісія оприлюднила оцінку Делегації 

Європейської Комісії в РХ щодо інвестиційного та бізнес-клімату в країні за 

2011 р., де відзначила прогрес, досягнутий Хорватією в сприянні інвестиціям 

та створенню належного бізнес-клімату та пристосуванні національного 

законодавства в цій сфері до норм acquis. Проте було наголошено на існуванні 

низки проблем у сфері державних закупівель, податкової системи, діяльності 

державної та місцевої адміністрації. Серед головних скарг: незахищеність 

інвесторів передусім на місцевих рівнях, бездіяльність або навіть 

вседозволеність місцевих органів влади, відсутність спостереження за їхньою 

роботою, довгі судові та адміністративні процедури (реєстрація майна, землі), 

низька ефективність впровадження судових рішень, недосконала податкова 

система, яка заважає розвиткові малого та середнього бізнесу [52, с. 19]. 

Досить активно йшов процес ратифікації вступного Договору. Так, на той 

час уже п’ять країн ЄС – Словаччина, Угорщина, Болгарія, Італія та Мальта, 

ратифікували документ. Зі свого боку Хорватський Сабор 9 березня 2012 р. 

одноголосно ратифікував Договір [254, с. 486].  

24 квітня 2012 р. Європейська Комісія оприлюднила перший із трьох 

передбачених моніторингових доповідей щодо прогресу Хорватії у виконанні 

переговорних критеріїв з ЄС. Зазначена доповідь охоплює період з вересня 

2011 р. по лютий 2012 р. та зосереджується на виконанні Загребом критеріїв у 

трьох переговорних розділах («Правосуддя та основні права», «Юстиція, 

свобода та безпека» та «Конкурентна політика» [294]. 

Загалом, позитивна оцінка першого моніторингу та відсутність значних 

критичних зауважень з боку Брюсселя була очікуваною для Загреба та не 

викликала значного публічного резонансу. Так, за оцінкою ЄК, Хорватія 
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досягла великого прогресу в підготовці до повноправного членства в ЄС. 

Відзначається висока ступінь узгодженості законодавства РХ з правовими 

нормами ЄС. Без відкритої критики підкреслюються окремі недоліки, зокрема 

говориться про необхідність впровадження додаткових зусиль у «обмеженій 

кількості питань».  

Зокрема, щодо розділу 23 «Правосуддя та основні права» ЄК зазначає, що 

імплементація реформи правосуддя та відповідного плану дій відбувається 

відповідно до визначених термінів, проте була відкладена реалізація окремих 

законів, зокрема щодо судових приставів. Раніше реформовані державні 

судове та прокурорське віча продовжують діяти незалежно, зокрема 

призначати суддів та прокурорів на основі прозорих, відкритих та об’єктивних 

критеріїв. Водночас наголошується на необхідності покращення перехідної 

системи призначення суддів, зокрема у частині прозорості під час усних 

інтерв’ю кандидатів.  

ЄК позитивно оцінила прогрес у сфері покращення ефективності 

правосуддя та оптимізації діяльності судів. Наголошується, що збільшена 

кількість виконаних судових рішень, зменшена до 12,3 % кількість застарілих 

справ 2011 р., проте збільшено до 5,2 % кількість невирішених судових справ. 

Тому наголошується, що суди першої та другої інстанції, а також Верховний 

суд мають бути краще обладнані, щоб бути в змозі вирішувати таку значну 

кількість справ.  

У сфері боротьби з корупцією ЄК відзначає необхідність створення чіткої 

інформаційної бази щодо результатів розслідувань, процесуювання та судових 

вироків у справах корупції та організованого криміналу, а також у такій 

чутливій сфері, як державні закупівлі.  

Предметом занепокоєння ЄК у доповіді стали перші кроки нового 

хорватського уряду, які напряму стосувалися правил щодо запобігання 

конфлікту інтересів. Так, Єврокомісія висловила невдоволення щодо рішення 

уряду РХ про призначення двох членів уряду до спостережних рад 

стратегічних державних компаній (передусім енергетичної кампанії ІНА), що 
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суперечило, на думку Брюсселя, головному принципу невтручання держави в 

бізнес.  

Європейська Комісія також відзначила прогрес у захисті прав 

національних меншин та житлового забезпечення біженців, проте вимагала 

продовження необхідних зусиль у цих сферах.  

Оцінюючи розділ 24 «Юстиція, свобода та безпека», Єврокомісія 

наголосила, що Хорватія продовжувала узгодження внутрішніх процедур та 

правил із шенгенським правом та покращила координацію із сусідніми 

країнами та органами ЄС у сфері майбутнього інтегрованого управління 

кордонами.  

У контексті розділу 8 «Конкурентна політика» відзначалося, що Хорватія 

досягла значного прогресу, зокрема у вирішенні проблем національних 

суднобудівних підприємств. Проте було зроблено наголос на необхідності 

невідкладного укладення договору про приватизацію підприємства 

«Бродоспліт», а також пошуку рішення щодо реструктуризації підприємств 

«3 Май» та «Бродотрогір». 

Єврокомісія також дала коротку оцінку виконанню Хорватією решти 

переговорних розділів. Так, щодо 10 розділів оцінено, що підготовка до 

членства «майже закінчена», щодо 14 відзначено, що «залишилась низка 

відкритих питань», а в – що «досягнутий добрий рівень узгодженості, проте 

необхідно зміцнити подальші зусилля». 

Результати другої моніторингової доповіді ЄК у виконанні Хорватією 

переговорних критеріїв з ЄС, оприлюдненої 10 жовтня 2012 р., загалом носили 

позитивний характер, однак ЄК вимушена була констатувати стагнацію в 

процесі вирішення окремих проблемних питань [106]. У зв’язку із цим 

хорватській стороні було надано десять рекомендацій, які були пов’язані з 

необхідністю вживання владою Хорватії заходів у сфері уникнення конфлікту 

інтересів, призначення посадовців у спостережні та управлінські комітети 

державних підприємств, зменшення кількості справ, які перебували на 

розгляді в судах, пришвидшення структурних реформ в економіці, передусім 
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приватизації підприємств суднобудівної галузі, завершення реформування 

правоохоронних органів, прийняття нового закону про доступу до інформації, 

завершення будівництва прикордонного переходу з БіГ у м. Неум, прийняття 

нової міграційної стратегії, а також перекладу законодавства ЄС до моменту 

набуття повноправного членства в Євросоюзі.  

З огляду на це, незважаючи на більш ніж лояльне ставленням офіційного 

Брюсселя до завершення РХ євроінтеграційного курсу, деякі представники 

офіційних кіл та громадськості провідних країн ЄС, передусім Німеччини, 

почали скептично висловлюватися щодо перспектив набуття Хорватією 1 

липня 2013 р. повноправного членства в Євросоюзі. Так, спочатку німецьке 

видання «Frankfurter Allgemeine Zeitung» у цьому контексті розмітило 

інформацію, що більшість представників європейського політикуму вважає 

РХ не готовою до членства в ЄС, якщо уряд країни не виконає 10 умов, 

визначених в останньому моніторингу ЄК. Також невдовзі пролунала й оцінка 

депутата Бундестагу, голови парламентського комітету з європейських питань 

Г. Кріхбаума, який також висловив певний сумнів щодо перспектив членства 

РХ в ЄС у визначені строки [52, арк. 29-31].  

Така ситуація вимагала відповідної реакції з боку офіційного Брюсселя, 

оскільки вона могла мати негативний вплив не тільки на розвиток 

внутрішньополітичної ситуації в РХ, передусім на зростання скептиків 

євроінтеграції, але й власне на імідж самого ЄС. Розуміючи це Ш. Фюле, 

виступаючи перед членами комітету з питань зовнішньої політики 

Європарламенту, назвав згадані трактування ситуації в Німеччині 

неправильним, висловивши при цьому переконання щодо виконання Загребом 

усіх рекомендацій Європейської Комісії [94, арк. 154]. 

Незважаючи на певний скептицизм німецької сторони, активно 

продовжувався процес ратифікації Договору про вступ РХ в ЄС. Так, на кінець 

2012 р. документ ратифікувало 16 країн ЄС – Словаччина, Угорщина, Болгарія, 

Італія, Мальта, Кіпр, Чехія, Латвія, Литва, Румунія, Австрія, Польща, 

Португалія, Естонія, Ірландія, Люксембург [274].  
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На цьому тлі в Хорватії були відсутні серйозні підстави вважати, що 

парламент якоїсь країни ЄС може не ратифікувати документ до 1 липня 2013 р. 

Водночас чергова хвиля загострення хорватсько-словенських відносин, 

пов’язана із можливістю блокування словенським парламентом вступного 

Договору через невирішеність проблеми довкола Люблянського банку, який 

на переконання хорватської сторони мав виплатити місцевим вкладникам 

кошти ще з часів СФРЮ, змусила офіційний Загреб шукати підтримки серед 

впливових країн-членів ЄС. Так, відбулись візити глави зовнішньополітичного 

відомства РХ В. Пусіч до Австрії та Франції та прем’єр-міністра Хорватії 

З. Мілановіча до ФРН. Дана тема також порушувалася хорватською стороною 

перед американським керівництвом, зокрема під час зустрічі З. Мілановіча з 

президентом США Б. Обамою в межах ГА ООН (вересень 2012 р.) [94, 

арк. 176-177]. Результатом наведених кроків офіційного Загреба стало 

відповідне попередження словенської сторони, а пізніше домовленість про 

вирішення даної проблеми за посередництва банку в м. Базель. 

Важливе значення у контексті євроінтеграційних зусиль Хорватії мав 

візит єврокомісара з питань розширення Ш. Фюле до Хорватії 26 – 27 грудня 

2012 р., де він провів зустрічі з президентом РХ І. Йосиповічем, прем’єр-

міністром РХ З. Мілановічем та міністром закордонних справ В. Пусіч. 

Основною тематикою переговорів була готовність країни до 

повноцінного вступу в ЄС, моніторинг виконання заходів хорватської сторони 

задля безперешкодного завершення ратифікації країнами-членами ЄС 

вступного Договору, а також подальший розвиток подій в РХ у зв’язку зі 

звільненням МТКЮ хорватських генералів А. Ґотовіни та М. Маркача. 

Зокрема, Ш. Фюле зазначив, що виправдальне рішення Гаазького трибуналу в 

справі згаданих генералів не значить, що військові злочини не мали місце і в 

цьому контексті європейська спільнота високо оцінює усвідомлення 

Хорватією необхідності продовження розкриття військових злочинів у 

хорватських судах. 
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За результатами візиту Ш. Фюле повідомив про свою впевненість у 

вчасному завершенню Хорватією усіх необхідних процедур, ратифікації усіма 

країнами-членами ЄС вступного Договору та набуття Хорватією членства в 

ЄС, як і було заплановано, 1 липня 2013 р. [94, арк. 186]. 

У цьому контексті слід зазначити, що за три місяці, які залишалися до 

останньої моніторингової доповіді ЄК Хорватія мала встигнути завершити 

такі заходи: 

1. Введення в дію нового закону РХ про виконання судових рішень з 

урахуванням рекомендацій ЄК. 

2. Завершення приватизаційного процесу суднобудівного комплексу 

«Бродоспліт», «Бродотрогір». 

3. Усунення проблем, які спричиняють повільність судових процесів в 

РХ. 

4. Запровадження повномасштабної роботи комісії з вирішення 

конфлікту інтересів. 

5. Підготовка та введення в дію підзаконних актів, які необхідні для 

належного функціонування нового закону про поліцію. 

6. Прийняття Закону про порядок доступу до інформації у відповідності 

до норм ЄС. 

7. Завершення формування та прийняття стратегії про міграцію. 

8. Введення в експлуатацію нових прикордонних пунктів між РХ та 

Сербією і РХ та БіГ. Збільшення кількості штатних працівників прикордонної 

служби на 400 осіб. 

9. Удосконалення порядку перекладу європейського законодавства 

шляхом більшого залучення до роботи держслужбовців і професійних 

перекладачів.  

10. Вирішення спірного питання зі Словенією щодо боргів 

«Люблянського банку» [244, с. 85]. 

З метою налагодження конструктивного діалогу з німецькою стороною, з 

боку якої, як уже згадувалося, лунали скептичні оцінки щодо спроможності 
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РХ завершити належним чином передвступні процедури, у жовтні 2012 р. з 

триденним візитом у ФРН перебувала делегація комітету Хорватського 

Сабору з питань європейської інтеграції на чолі з його заступником, екс-

главою зовнішньополітичного відомства країни, представником опозиційної 

ХДС Г. Яндроковічем, у рамках якого відбулась низка зустрічей хорватських 

парламентарів з німецькими колегами. За результатами візиту хорватські 

депутати наголошували на тому, що в офіційного Берліна відсутнє упереджене 

ставлення щодо набуття РХ повноправного членства в ЄС у визначені 

терміни (01.07.2013). Однак німецька сторона наголошувала, що жодних 

привілеїв для Хорватії на шляху інтегрування до єдиної європейської родини 

не буде. Зокрема, міністр закордонних справ ФРН Г. Вестервелле зазначав, що 

німецька сторона не висуватиме нових вимог стосовно РХ, однак остання мала 

докласти максимальних зусиль для виконання взятих перед європейською 

спільнотою зобов’язань [288, с. 445]. 

Помітною була стурбованість хорватського керівництва негативною 

реакцією ФРН на оприлюднені Єврокомісією останніх результатів діяльності 

РХ в євроінтеграційній сфері. Так, міністр закордонних та європейських справ 

РХ В. Пусіч, перебуваючи 15 жовтня 2012 р. в Люксембурзі на зустрічі глав 

зовнішньополітичних відомств країн ЄС, переконувала своїх європейських 

колег, передусім німецького, у тому, що хорватська сторона не сподівається 

на жодні пільги з боку Брюсселя та вчасно виконає всі умови та рекомендації 

ЄК. Серйозну налаштованість на успішність вступного процесу РХ 

покликаний був підтвердити і повторний візит прем’єр-міністра РХ 

З. Мілановіча до Берліна 25-26 жовтня 2012 р., який провів зустріч з 

керівництвом ФРН та отримав запевнення німецької сторони в повній 

підтримці вступу Хорватії в ЄС 1 липня 2013 р. [52, арк. 101-102]. 

З початком 2013 р. уряд Хорватії спрямував свої зусилля на ефективне 

виконання десяти умов-рекомендацій, наданих Єврокомісією, з тим щоб 

забезпечити позитивний висновок в заключній доповіді Європейської Комісії 

щодо моніторингу готовності РХ до членства в ЄС, а також розв’язати спірне 
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питання зі Словенією, яка єдина з країн Євросоюзу блокувала ратифікацію 

вступного Договору. 

Так, під час візиту до Брюсселя віце-прем’єр-міністра, міністра 

закордонних справ РХ В. Пусіч 14-15 січня 2013 р. вона констатувала, що вісім 

з десяти завдань практично були виконані. Відкритими залишалися питання 

приватизації ДП «Бродоспліт» та питання боргів Люблянського банку.  

30-31 січня 2013 р. під час засідання Ради ЄС у Брюсселі В. Пусіч відзвітувала 

про прогрес у виконанні останніх двох завдань [53, с. 10-12]. 

Торкаючись питання боргів Люблянського банку слід зазначити, що спір 

між Хорватією та Словенією тривав упродовж 20 років, ускладнював 

хорватсько-словенські відносини і був перешкодою на євроінтеграційному 

шляху Хорватії. Врегулюванням цього питання займалася спільна хорватсько-

словенська експертна комісія міністерств фінансів двох країн.  

Водночас з метою зняття цієї проблеми з порядку денного двосторонніх 

відносин прем’єр РХ З. Мілановіч та глава зовнішньополітичного відомства 

РХ В. Пусіч провели низку переговорів зі своїми словенськими колегами. 

Як результат, 11 березня 2013 р. глави урядів двох країн підписали 

міжурядовий меморандум, згідно з яким Хорватія зобов’язалася «заморозити» 

судові процеси проти Люблянського банку, а Словенія – ратифікувати Договір 

про вступ РХ в ЄС [197, с. 313]. 

Окремої уваги заслуговує відвідання Хорватії 11-12 березня віце-

канцлером, федеральним міністром економіки та технологій ФРН 

Ф. Реслером. Цей візит носив передусім економічний характер, але водночас 

мав і яскраво виражене політичне значення, продемонструвавши підтримку 

РХ з боку Німеччини у питанні набуття членства в ЄС. Разом із тим, у ході 

візиту Ф. Реслера хорватська сторона озвучила й одне проблемне питання, яке 

її непокоїло. Зокрема, увагу німецького міністра було привернуто на те, що 

вступаючи в ЄС, Хорватія залишає CEFTA, що в короткостроковій 

перспективі створить значні ризики для провідної в РХ харчової 

промисловості. У зв’язку з цим було висловлено прохання до ЄС, передусім 
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до Німеччини, «амортизувати удар», відкривши для хорватської продукції 

мережі роздрібної торгівлі [244, с. 89]. 

Слід зазначити, що високі функціонери ЄС з наближенням дати 

оприлюднення останньої доповіді ЄК до Хорватії неодноразово давали 

позитивні сигнали щодо очікуваних результатів завершального моніторингу. 

Врешті-решт, 26 березня 2013 р. комісар ЄС з питань розширення Ш. Фюле на 

позачерговому засіданні Уряду РХ у Загребі представив заключну доповідь 

ЄК. Він констатував, що Хорватія готова до членства в Євросоюзі, країна в 

цілому вчасно виконала всі умови й завдання Євросоюзу, зокрема досягла 

необхідного прогресу в імплементації останніх трьох із 35 переговорних 

розділів: «Конкурентна політика», «Правосуддя та основні права», «Юстиція, 

свобода та безпека», які залишалися відкритими, виконала 10 умов-

рекомендацій ЄК, або ж довела, що знаходиться на завершальній стадії їх 

виконання.  

Ш. Фюле запевнив, що Брюссель не бачить потреби продовжувати 

моніторинг РХ після набуття нею повноправного членства в ЄС. Він також 

закликав продовжувати проведення структурних реформ і боротьбу з 

корупцією та окреслив такі наступні стратегічні завдання для Загреба: 

уведення євро, приєднання до Шенгенської зони та посилення 

конкурентоспроможності національної економіки. 

Єврокомісар також повідомив, що вже протягом перших шести місяців 

після вступу в Євросоюз до послуг Хорватії буде 650 млн. євро зі структурних 

фондів ЄС, які мають допомогти країні вийти з рецесії [26, арк. 21-22]. 

Таким чином, позитивна оцінка заключного моніторингового звіту ЄК 

означала, що Хорватія успішно склала останній передвступний іспит і вийшла 

на фінішну пряму на шляху до членства в Євросоюзі.  

У рамках виконання домовленостей словенський парламент ратифікував 

Договір про вступ РХ в ЄС 2 квітня 2013 р. Загалом, на початок квітня 

документ ратифікували всі країни, крім Німеччини, Нідерландів та Данії, з 

огляду на суто процедурні питання ратифікації [274]. 



164 
 

Окремо слід виділити ще один важливий елемент євроінтеграційних 

процесів у РХ – підготовку до перших в історії країни виборів хорватських 

депутатів до Європейського Парламенту 14 квітня 2013 р., передвиборча 

кампанія щодо яких стартувала 19 березня.  

Так, 14 квітня 2013 р. під час виборів депутатів до Європейського 

Парламенту за 12 мандатів змагалися партії та партійні коаліції (27 списків), а 

також група громадян, об’єднана в 1 незалежний список. Явка виборців 

виявилася рекордно низькою – лише 20,84 % унесених до списків. Це був один 

із найгірших показників на виборах до ЄП у країнах ЄС узагалі. 

Згідно з остаточними даними Державної виборчої комісії, лідером 

перегонів стала опозиційна коаліція Хорватської демократичної спільноти, 

Хорватської партії права імені Анте Старчевіча та Блоку «Пенсіонери разом» 

– 32,86 %, або 6 мандатів. На другому місці – коаліція правлячих Соціал-

демократичної партії, Хорватської народної партії та Хорватської партії 

пенсіонерів – 32,07 %., або 5 мандатів. Третє місце з величезним відривом 

посіла партія Хорватські лейбористи – 5,77 %, або 1 мандат. Решта політичних 

сил у ЄП не потрапили [26, арк. 37]. 

Оскільки уперше у виборах застосовувався преференційний елемент 

(у списку виборець мав право відзначити одного кандидата, якому він 

найбільше довіряє), голосування визначило й переможців у особистому 

змаганні. Найбільш популярним виявився кандидат від СДП, колишній 

міністр закордонних справ РХ Т. Піцула. На другому місці – лідерка 

Хорватської партії права ім. Анте Старчевіча Р. Томашіч [288, с. 466]. 

Логічним продовженням березневої заключної моніторингової доповіді 

ЄК та ще одним позитивним сигналом, які Загреб отримав від ЄС на 

завершальному етапі інтеграції до ЄС, стала остання передвступна резолюція 

Європейського Парламенту від 18 квітня 2013 р. (підтримали резолюцію 529 

депутатів, проти – 36, 39 утрималися). ЄП вкотре підтримав набуття країною 

повноправного членства в Євросоюзі з 1 липня 2013 р. та закликав Німеччину 

та Данію, які ще на той час не завершили процедуру ратифікації вступного 
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Договору, зробити це якомога скоріше. Доповідач щодо Хорватії Л. Роучек 

наголосив, що приклад РХ є гарним сигналом для інших країн-кандидатів у 

регіоні ПСЄ. У виступах депутатів особливо відзначалися успіхи РХ в 

реформуванні сфери правосуддя та в боротьбі з корупцією, водночас 

висловлювалася стурбованість з приводу економічної кризи в країні [53, с. 31].   

22 квітня 2013 р. в Люксембурзі відбулося чергове засідання Ради ЄС із 

загальних питань. Порядком денним заходу було передбачено обговорення 

проекту Багаторічної фінансової перспективи на 2014-2020 рр., підготовки до 

травневого засідання Європейської Ради, подальшого процесу розширення 

ЄС, а також ініціативи Німеччини, Данії та Нідерландів щодо запровадження 

механізму раннього попередження неповного дотримання фундаментальних 

цінностей країнами-членами ЄС.   

Рада привітала моніторингову доповідь Європейської Комісії від 

26 березня 2013 р. щодо виконання Хорватією загальних зобов’язань і вимог, 

які випливають з усіх розділів переговорів про вступ. 

Рада також привітала неформальну участь Хорватії 2013 р. в 

Європейському семестрі, а також проведення Хорватією структурних реформ 

з метою підвищення конкурентоспроможності та перспектив економічного 

зростання.  

Рада в черговий раз підтвердила непохитну прихильність Європейського 

Союзу до реалізації європейських перспектив країн Західних Балкан, що 

залишається необхідним фактором забезпечення стабільності, примирення і 

майбутнього цього регіону. ЄС залишається прихильним процесу розширення 

на основі узгоджених принципів і висновків. Акцентується увага на тому, що 

вступ Хорватії до Європейського Союзу свідчить, що, коли країна-кандидат на 

вступ виконує всі умови, то і ЄС виконує свої зобов’язання в цьому плані. У 

Висновках також наголошується, що двосторонні питання не повинні 

перешкоджати процесу вступу Хорватії до ЄС. Рада сподівається, що Хорватія 

продовжить відігравати активну і позитивну роль у регіональному 

співробітництві на Західних Балканах [224, с. 159]. 
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Наголосимо, що у процесі підготовки до вступу в ЄС постійно тривали 

контакти Загреба із Брюсселем. Так, 16 травня 2013 р. Хорватію відвідала 

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки 

К. Ештон.  

13 червня 2013 р. в РХ перебував віце-президент Європейської Комісії, 

комісар з питань міжінституційних відносин та адміністрації М. Шефчовіч, 

який обговорив участь представників Хорватії в роботі європейських 

інституцій на всіх рівнях (загалом для хорватів було передбачено 249 посад у 

ЄК протягом п’яти років). 22 квітня та 27 травня 2013 р. глава хорватської 

дипломатії В. Пусіч взяла участь у зустрічах Ради ЄС з закордонних справ. 22 

травня 2013 р. в Брюсселі прем’єр-міністр РХ З. Мілановіч узяв участь у роботі 

Ради ЄС [26, арк. 52, 55-56]. 

Цей період також позначився активним обміном візитами очільників 

низки країн Європи. Метою цих візитів було дати позитивний сигнал Хорватії 

як новому членові спільноти, краще вивчити ситуацію в країні й активізувати 

співробітництво з нею в нових умовах, а також забезпечити свої торгово-

економічні інтереси в державі, що вступає в єдиний політико-економічний 

простір ЄС. Особливо виражена торгово-економічна тематика була під час 

переговорів з Польщею, Швецією та Угорщиною [26, арк. 57-58]. 

Окремо у цьому контексті слід згадати помітний прогрес, який відбувся в 

хорватсько-сербських взаєминах, що можна розглядати як ключовий фактор 

для стабільності регіону. Зокрема, 28 – 29 квітня 2013 р. Хорватію з офіційним 

візитом відвідав віце-прем’єр-міністр Республіки Сербія А. Вучіч, а  

21 червня 2013 р. перший віце-прем’єр-міністр, міністр закордонних та 

європейських справ РХ В. Пусіч перебувала з офіційним візитом в Белграді 

[254, с. 491]. Нормалізація взаємин із Сербією та реалізація у відносинах із нею 

«установок Брюсселя» стала одним із подальших пріоритетів регіональної 

політики РХ. 

Завершенням євроінтеграційного шляху Хорватії стало набуття нею 

1 липня 2013 р. повноправного членства в Європейського Союзу [274]. 
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У відзначенні цієї події, яке проходило 30 червня – 1 липня 2013 р. в 

Загребі, взяли участь 170 високих іноземних гостей – представників 

Євросоюзу, держав-членів ЄС, а також країн ПСЄ. Зокрема, до Загреба 

прибули президент ЄК Ж. Баррозу, президент Європейської Ради 

Г. ван Ромпей, голова ЄП М. Шульц, комісар з питань розширення Ш. Фюле, 

15 президентів, 13 прем’єр-міністрів, 3 спікера парламентів різних країн. На 

президентському рівні, зокрема, були представлені: Литва, яка 1 липня 2013 р. 

перейняла головування в ЄС від Ірландії, Італія, Греція, Кіпр, Чорногорія, 

Албанія, Боснія і Герцеговина (усі три члени президії), Македонія, Сербія, 

Словенія, Чехія та Косово; на рівні прем’єрів – Австрія, Португалія, 

Угорщина, Польща, Словаччина, Латвія, Мальта, Сербія, Боснія і Герцеговина, 

Чорногорія, Косово. Водночас великий резонанс у пресі та політичних колах 

РХ викликало те, що за кілька днів до свята від участі в ньому, посилаючись 

на щільний графік роботи, відмовилася канцлер ФРН А. Меркель.  

Головними політичними сигналами в ході святкування були такі: 

Хорватія в процесі виконання передвступних вимог ЄС здійснила комплексні 

демократичні реформи і є найкраще підготованим вступником до ЄС; 

Євросоюз буде й надалі допомагати РХ; Хорватія є взірцем для інших країн 

регіону і буде надавати їм усіляку підтримку на шляху євроінтеграції [53,  

с. 62-63]. 

Оскільки ЄС неодноразово подавав Загребу сигнали, що відтепер уважає 

його провідником своєї політики в регіоні, Загреб у другій половині 2013 р. 

продовжував приділяти посилену увагу утвердженню себе в ролі лідера 

європейської та євроатлантичної інтеграції на Західних Балканах.  

Так, уже 1 липня 2013 р. президент РХ І. Йосиповіч виступив з новою 

ініціативою, спрямованою на європейську інтеграцію Західних Балкан. Він 

запросив на робочий сніданок президентів Словенії, Сербії, Чорногорії, 

Албанії, Македонії, Боснії і Герцеговини, а також Косово, які прибули до 

Загреба на святкування. Учасники підтримали пропозицію І. Йосиповіча 

проводити такі неформальні зустрічі щонайменше раз на рік з метою 
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обговорення проблематики європейської інтеграції, розв’язання відкритих 

питань взаємовідносин та реалізації спільних проектів [188]. 

Слід зазначити, що якщо протягом попереднього десятиліття головні 

зовнішньополітичні зусилля РХ були спрямовані на виконання вступних 

вимог ЄС, то тепер на перший план вийшли такі завдання, як повноцінна 

участь у структурах Євросоюзу та у формуванні його політики, входження в 

Шенген та Єврозону, розвиток партнерських відносин з членами ЄС, а також 

утвердження в ролі провідника політики ЄС і лідера в регіоні Західних Балкан. 

Загреб також заявив про свій намір активніше залучатися до ініціативи ЄС 

щодо східного партнерства.  

Зі вступом до ЄС розпочали повноцінну роботу в Європарламенті 

12 депутатів від РХ. 5 із них приєдналися до Європейської народної партії, 5 – 

до Прогресивного альянсу соціалістів і демократів, 1 – до Європейських 

об’єднаних лівих – Лівих зелених Півночі, 1 – до Європейських консерваторів 

і реформістів. Четверо з хорватських депутатів працюють у комітетах ЄП з 

довкілля, зовнішньої політики та питань бюджету. 

Хорватія мала в структурах ЄС двох високопосадовців: комісара ЄС з 

питань захисту споживачів на європейському ринку Н. Мимицю та члена 

Ревізійного суду ЄС Н. Матеса. 22 липня 2013 р. в Брюсселі міністр 

закордонних та європейських справ РХ В. Пусіч уперше взяла повноправну 

участь у зустрічі Ради ЄС з закордонних справ, а також у зустрічі Східного 

партнерства [53, с. 78].  

Важливим кроком у процесі подальшої інституціоналізації країни як 

повноправного члена ЄС стало завершення 20 листопада 2013 р. переговорів 

про вступ Хорватії до Європейського економічного простору. З набуттям 

членства в ЄЕП Хорватія отримала можливість користуватися фінансовими 

фондами організації, зокрема до 1 квітня 2014 р. Загреб розраховував отримати 

9,6 млн євро [26, с. 93]. 

Головною позицією, яку обстоювала Хорватія при формуванні політики 

Євросоюзу, була необхідність його подальшого розширення, передусім на 
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країни Західних Балкан, а в перспективі також і на ті держави Східного 

партнерства, які мають амбіції здобути членство в ЄС і відповідатимуть 

відповідним критеріям. Проте найбільш амбітним у цьому плані завданням 

Хорватії, яке отримало підтримку Брюсселя, стало неформальне «шефство» 

над державами Західних Балкан у справі їхньої європейської інтеграції.  

 

Висновки до четвертого розділу 

Розглянувши період європейської інтеграції Хорватії 2010-2013 рр., ми 

дійшли таких висновків. 

Основний фокус влади Хорватії було спрямовано на якнайшвидше 

закриття переговорів щодо розділів аcquis. Реалізації цієї мети сприяло: 

1) розблокування Словенією переговорного процесу з ЄС та заснування 

двосторонньої міжурядової комісії з врегулювання проблемних питань; 

2) продовження співпраці між РХ та МТКЮ та відмова головного прокурора 

МТКЮ С. Брамерца від вимоги щодо передачі Хорватією так званих 

«артилерійських щоденників» (як доказова база у справі колишніх 

хорватських генералів за звинуваченнями у військових злочинах). 

Озвучення в червні 2011 р. ЄК дати вступу Хорватії до ЄС – 1 липня 

2013 р., завершення Загребом переговорів щодо аcquis та підписання Договору 

про вступ до ЄС ознаменувало завершення складного 6-річного переговорного 

періоду з ЄС та перехід Хорватії у завершальний етап свого 

євроінтеграційного шляху.  

Загальнодержавний референдум, який відбувся 22 січня 2012 р., без 

сумніву став головною подією 2012 р. в Хорватії, підсумки якого дали «зелене 

світло» інтеграції країни в Євросоюз. 

Владі Хорватії вдалося успішно пройти постпереговорний моніторинг 

найбільш важливих переговорних критеріїв з боку Європейської Комісії та 

процес ратифікації вступного Договору усіма країнами-членами ЄС, а також 

врегулювати спірні питання зі Словенією. 
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Набуття Хорватією 1 липня 2013 р. повноправного членства в 

Європейському Союзі ознаменувало виконання однієї з головних, поряд зі 

вступом у НАТО 2009 р., зовнішньополітичних цілей та величезний поступ у 

процесі довгострокової консолідації країни. 
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ВИСНОВКИ 

Республіка Хорватія, набувши членства в Європейському Союзі 1 липня 

2013 р., стала інституційною частиною однієї з найважливіших структур на 

європейському континенті (поряд із НАТО, членство в якому Хорватія набула 

2009 р.). Хорватія стала другою постюгославською і одночасно першою 

постконфліктною країною, якій вдалося реалізувати євроінтеграційну 

стратегію та зробити величезний поступ у процесі довгострокової 

консолідації країни.  

Хорватія, після розпаду Союзної Федеративної Республіки Югославія та 

проголошення незалежності 1991 р., пройшла тернистий шлях до набуття 

членства в ЄС. Цей шлях супроводжувався Війною за незалежність (1991-

1995 рр.), перебудовою економічної моделі розвитку на ринкових засадах, 

врегулюванням територіального спору зі Словенією та активною співпрацею 

з Міжнародним трибуналом для колишньої Югославії. Величезним здобутком 

Хорватії на євроінтеграційному шляху стали: гармонізація законодавства 

країни з правовим доробком ЄС, розбудова державних інституцій та 

громадянського суспільства, реформування системи державного управління, а 

також європеїзація хорватського суспільства та свідомості громадян.  

Важливе місце в реалізації курсу Хорватії на європейську інтеграцію 

зіграли такі чинники: по-перше, консенсус усіх парламентських партій у тому, 

що членство в Європейському Союзі є національним пріоритетом; по-друге, 

політика Європейського Союзу, спрямована на допомогу в стабілізації 

ситуації в регіоні Західних Балкан у 90-х роках ХХ ст.; по-третє, 

стимулювання Європейським Союзом як двостороннього співробітництва у 

форматі ЄС – Хорватія, так і багатосторонньої співпраці в регіональному 

вимірі, а також залучення країн ПСЄ в європейські інтеграційні процеси. 

У дисертації здійснено наукове дослідження та досягнуті теоретичні 

узагальнення, які в сукупності дозволили запропонувати розв’язання 

наукового завдання, що полягає у виокремленні важливого історичного 
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досвіду Хорватії з інтеграції в Європейський Союз 1992-2013 рр. Проведене 

дисертантом дослідження дозволяє сформулювати та винести на захист такі 

авторські наукові положення: 

1. Аналіз стану наукової розробки проблеми дослідження свідчить, що у 

вітчизняній історичній науці європейська інтеграції Хорватії не стала 

предметом комплексного дослідження. Зусилля науковців спрямовувалися 

вивчення лише окремих аспектів цієї теми.  

Праці хорватських та західних науковців розширили можливості для 

вивчення теми дослідження. У хорватській історіографії ця проблематика 

зазнала глибшої розробки, проте вона не містить цілісного погляду на весь 

євроінтеграційний шлях Хорватії 1992-2013 рр. 

2. Джерельна база дисертації є достатньо репрезентативною та 

класифікована на п’ять груп. Основу дослідження склали:  

- нормативні акти та офіційні документи ЄС та Хорватії, які стосувалися 

відносин ЄС – РХ та безпосередньо або опосередковано пов’язані з 

ходом імплементації хорватського євроінтеграційного курсу;  

- неопубліковані матеріали та документи з фондів Галузевого 

державного архіву Міністерства закордонних справ України та 

поточних архівів Другого європейського департаменту 

зовнішньополітичного відомства України, які відображають події 

досліджуваного періоду, показують проблеми, з якими стикалася влада 

Хорватії в процесі євроінтеграції, та дозволяють зсередини зрозуміти 

особливості дипломатичної роботи хорватських посадовців з 

очільниками інституцій ЄС на цьому шляху. 

3. Розглядаючи історичні передумови курсу Хорватії на інтеграцію в ЄС 

з’ясовано, що незважаючи на започаткування офіційних відносини з ЄС ще в 

січні 1992 р. та визначення європейської інтеграції основою зовнішньої 

політики країни, упродовж 1990-х рр. відносини між РХ та ЄС не відзначалися 

активним розвитком та були на низькому рівні. Передусім, це було пов’язано 

з авторитарною внутрішньою політикою президента РХ Ф. Туджмана 



173 
 

(1990 – 1999 рр.) та відсутністю прогресу в таких галузях, як демократизація, 

повага прав людини, у тому числі прав меншин, і верховенство права; 

втручанням РХ у конфлікт в Боснії і Герцеговині та недостатнім рівнем 

співпраці з МТКЮ.  

Наповнити євроінтеграційну стратегію Хорватії конкретним змістом 

стало можливим після повного «перезавантаження» влади у 2000 р. за 

результатами парламентських та позачергових президентських виборів. 

4. Інтеграційна політика ЄС щодо Західних Балкан не була однорідною з 

огляду на специфіку держав регіону (різний рівень економічного і політичного 

розвитку країн та високий ступінь конфліктогенності), що зумовило розробку 

стратегії асиметричної інтеграції до ЄС та застосування індивідуального 

підходу до країн цього регіону. Елементами такого механізму стали: 

- Регіональний підхід для країн Південно-Східної Європи 1996 р.;  

- Стратегія обумовленої підтримки 1997 р.;  

- Пакт стабільності для Південно-Східної Європи 1999 р.;  

- Процес стабілізації та асоціації 1999 р. 

Заключні документи засідання Європейської Ради в м. Санта-Марія-да-

Фейра (2000 р.) та Загребського саміту між ЄС та країнами Західних Балкан 

(2000 р.) підтвердили європейську перспективу Хорватії та дали старт 

переговорам щодо укладення Угоди про стабілізацію та асоціацію.  

5. Простежено основні етапи еволюції відносин між Хорватією та ЄС, які, 

з урахуванням динаміки та інституційно-правової специфіки інтеграції РХ до 

Євросоюзу, запропоновано класифікувати на такі п’ять періодів: 

- установчий період (1992 – 2000 рр.) – охоплює історичний етап з 

моменту започаткування відносин між РХ та ЄС до початку 

застосування ЄС особливих підходів до інтеграції країн Західних 

Балкан, у тому числі Хорватії;  

- стабілізаційно-асоціативний період (2001 р. – жовтень 2005 р.) – 

включає період від укладення Угоди про стабілізацію та асоціацію до 

моменту започаткування передвступних переговорів;  
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- переговорний період (жовтень 2005 р. – листопад 2011 р.) – охоплює 

етап ведення офіційних переговорів щодо членства в ЄС;  

- вступний період (грудень 2011 р. – червень 2013 р.) – стосується етапу 

ратифікації Договору про вступ Хорватії до ЄС та проміжку 

моніторингу з боку ЄК переговорних критеріїв;  

- період членства – охоплює етап з моменту набуття РХ членства в ЄС 

1 липня 2013 р. до теперішнього часу. 

Всі основні проблеми курсу Хорватії на європейську інтеграцію 

розглянуто в цьому дисертаційному дослідженні саме через призму 

зазначених п’яти періодів. 

6. З метою виконання всього комплексу заходів, передбачених 

передвступними переговорами, а також беручи до уваги необхідність 

забезпечення належного рівня адміністративних можливостей як в Хорватії, 

так і ЄС, було прийнято рішення щодо створення індивідуальної структури 

переговорів. У цьому контексті виконавчою та законодавчою гілками влади 

Хорватії шляхом прийняття відповідних актів було визначено організаційну 

структуру переговорів Хорватії щодо вступу країни в ЄС, яка складалася, 

зокрема, з таких елементів: в уряді – Державна делегація Хорватії з 

переговорів щодо вступу до ЄС, Координаційна рада з питань приєднання 

Хорватії до ЄС, Переговорна група з вступу Хорватії до ЄС та 

зовнішньополітичне відомство Хорватії, яке було головним координуючим 

урядовим органом; в парламенті – Національний комітет з моніторингу 

переговорів щодо вступу Хорватії в ЄС.  

7. Правову основу для набуття РХ членства в ЄС заклала Угода про 

стабілізацію та асоціацію від 2001 р. на правах асоціації, а Договір про вступ 

від 2009 р. юридично закріпив за Хорватією статус повноправного члена 

Європейського Союзу з 1 липня 2013 р. Крім цього, невід’ємну частину 

нормативно-правової бази інтеграції Хорватії до Європейського Союзу 

становлять низка офіційних документів ЄС і Хорватії, які стосувалися 
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двосторонніх відносин та безпосередньо або опосередковано пов’язані з ходом 

імплементації хорватського євроінтеграційного курсу. 

8. Для Хорватії набуття повноправного членства в ЄС 1 липня 2013 р., без 

сумніву, стало величезним досягненням, особливо для країни, яка мала 

подолати залишки соціалістичного минулого і збройного конфлікту початку 

1990-х рр. Інтеграція в ЄС не лише змінила позицію Хорватії в регіоні, але й 

трансформувала суспільство через процес прийняття реформ у всіх сферах, 

зокрема у судовій системі, боротьбі з організованою злочинністю та 

корупцією. 

Головною позицією, яку почала обстоювати Хорватія з набуттям членства 

в ЄС при формуванні політики Євросоюзу, була необхідність його подальшого 

розширення, передусім на країни Західних Балкан, а в перспективі також і на 

ті держави Східного партнерства, які зафіксували свій намір здобути членство 

в ЄС і відповідатимуть відповідним критеріям. Проте найбільш амбітним у 

цьому плані завданням Хорватії, яке отримало підтримку Брюсселя, стало 

неформальне «шефство» над державами Західних Балкан у справі їхньої 

європейської інтеграції. 

Хорватський досвід тривалих і кропітких переговорів, ускладнений 

додатковими критеріями, які не застосовувалися до інших постсоціалістичних 

європейських країн, довели решті країн Західних Балкан, що інтеграційні цілі 

можна досягти шляхом політичної волі, наполегливості та послідовності в 

здійсненні постсоціалістичних реформ у напрямку демократизації всього 

суспільства. 

Хорватське приєднання відбулося в момент, коли саме ЄС стикалося зі 

значними внутрішніми проблемами і ростом «втоми» від розширення, в 

поєднанні з реформуванням «втоми» серед країн регіону. Таким чином, її 

вступ до ЄС являє собою важливий сигнал, що процес розширення не 

закінчився.  

Хорватія як друга постюгославська країна, яка вступила до ЄС, безумовно 

стане взірцем для інших держав Західних Балкан, а також об’єднавчим 



176 
 

чинником в процесі їхньої європеїзації та імплементації курсу на вступ до 

Європейського Союзу. 

Проведене нами дослідження та наукові узагальнення дозволяють 

запропонувати деякі перспективні напрями подальшого наукового вивчення 

теми, розкритої в дисертації: 

- ретельне дослідження еволюції ставлення громадськості в Хорватії до 

євроінтеграційного курсу країни; 

- інструменти фінансової допомоги ЄС та особливості їх використання в 

Хорватії в ході імплементації євроінтеграційного курсу; 

- ґрунтовний аналіз процесу передвступних переговорів Хорватії та 

особливості набуття критеріїв ЄС. 
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ДОДАТОК А 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ ТА 

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Основний зміст дослідження викладено у 10 наукових працях: 4 наукові 

статті у вітчизняних фахових виданнях, 3 з яких входять до міжнародних 

наукометричних баз, 1 наукова стаття в закордонному фаховому виданні 

(Чеська Республіка) та 5 публікацій апробаційного характеру. 

 

1. Основні наукові результати дисертації викладено в публікаціях: 

1. Горопаха С. В. Хорватія та Європейський Союз: особливості 

переговорного процесу щодо Угоди про стабілізацію та асоціацію. Науковий 

вісник Дипломатичної академії України / за заг. ред. В. Г. Ціватого,  

Н. О. Татаренко. Київ, 2016. Вип. 23 «Зовнішня політика і дипломатія: 

традиції, тренди, досвід». Ч. 1. Серія «Історичні науки». С. 71-77. 

5. Horopakha S. Republic of Croatia in the European Integration Process 

(1992-2005). Evropský politický a právní diskurz. 2018. Vol, 5. Iss. 5. P. 28-34. 

(Іноземне видання, наукометрична база Index Copernicus). 

6. Горопаха С. В. Ключові віхи переговорного процесу щодо вступу 

Хорватії до ЄС у 2007-2008 рр. Європейські історичні студії: науковий 

журнал. Київ, 2018. № 11. С. 8-27. (Наукометрична база Index Copernicus). 

7. Горопаха С. В. Особливості реалізації Хорватією курсу на інтеграцію 

до ЄС у 2011-2013 рр. Гілея: науковий вісник. Київ: «Видавництво «Гілея», 

2018. Вип. 139 (12). Ч.1. Історичні науки. С. 183-187. (Наукометричні бази: 

Index Copernicus, EBSCO Publishing, Inc., SIS, InfoBase Index). 

8. Горопаха С. В. Євроінтеграційні зусилля Хорватії в 2005-2006 рр. 

Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Київ: ТНУ імені  

В. І. Вернадського, 2018. Т. 29 (68). № 4. Серія «Історичні науки». С. 55-61. 

(Наукометрична база Index Copernicus). 
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2. Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

1.Горопаха С. В. Основні аспекти євроінтеграційного шляху Республіки 

Сербія. Придніпровські соціально-гуманітарні читання: матеріали 

ІІІ Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (29 листопада 

2014 р., м. Дніпропетровськ). Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2014. Ч. 3. 

С. 60-63. 

2. Горопаха С. В. Європейська інтеграція Республіки Хорватія: досвід для 

України як учасниці Східного партнерства. Реструктуризація глобального 

простору: історичні імперативи та виклики: збірник тез доповідей (23 квітня 

2015 р., м. Київ) / за заг. ред. М. А. Кулініча, Н. О. Татаренко, В. Г.Ціватого. 

Київ: ДАУ при МЗС України, 2015. С. 36-38. 

3. Горопаха С. В. Основні історичні віхи встановлення відносин між 

Республікою Хорватія та Європейським Союзом. Розвиток основних напрямів 

соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи: матеріали ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (14-15 травня 2015 р.,  

м. Дніпродзержинськ). Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2015. С. 24-25. 

4. Горопаха С. Особливості переговорного процесу щодо вступу Хорватії 

до Європейського Союзу: досвід для України. Розвиток політичної науки: 

європейські практики та національні перспективи: матеріали VІ Міжнародної 

науково-практичної конференції студентів та аспірантів (7-8 квітня  

2016 р., м. Чернівці). Чернівці: Букрек, 2016. С. 187-189.  

5. Горопаха С. Основні віхи переговорів Хорватії щодо вступу до 

Європейського Союзу в 2005-2006 рр. Дні науки історичного факультету: 

матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та 

молодих учених / колектив авторів. Київ, 2018. С. 147-150. 

 

Основні положення дослідження, додатково оприлюдненні на: 

1. ІІІ Всеукраїнській науковій конференції з міжнародною участю 

«Придніпровські соціально-гуманітарні читання» (Дніпропетровськ, 2014). 
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Заочно, у збірнику матеріалів конференції надруковано тези виступу «Основні 

аспекти євроінтеграційного шляху Республіки Сербія». 

2. ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Реструктуризація 

глобального простору: історичні імперативи та виклики» (Київ, 2015). Заочно, 

у збірнику матеріалів конференції надруковано тези виступу «Європейська 

інтеграція Республіки Хорватія: досвід для України як учасниці Східного 

партнерства». 

3. ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Розвиток 

основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та 

перспективи»(Дніпродзержинськ, 2015). Заочно, у збірнику матеріалів 

конференції надруковано тези виступу «Основні історичні віхи встановлення 

відносин між Республікою Хорватія та Європейським Союзом». 

4. VІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів та 

аспірантів «Розвиток політичної науки: європейські практики та національні 

перспективи» (Чернівці, 2016). Заочно, у збірнику матеріалів конференції 

надруковано тези виступу «Особливості переговорного процесу щодо вступу 

Хорватії до Європейського Союзу: досвід для України».  

5. ХІ Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих 

учених «Дні науки історичного факультету» (Київ, 2018). Заочно, у збірнику 

матеріалів конференції надруковано тези виступу «Основні віхи переговорів 

Хорватії щодо вступу до Європейського Союзу в 2005-2006 рр.». 
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ДОДАТОК Б 

КЛЮЧОВІ ДАТИ ПРОЦЕСУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

ХОРВАТІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

15 січня 1992 р. – Європейське Співтовариство та його держави-

члени визнають незалежність Республіки 

Хорватія 

29 квітня 1997 р. – Рада ЄС визначає політичні та економічні умови 

для розвитку двосторонніх відносин з Хорватією 

(та іншими країнами ПСЄ)  

26 травня 1999 р. – розпочато процес стабілізації та асоціації для 

Хорватії (та інших країни ПСЄ) 

24 травня 2000 р. – Доповідь Європейської Комісії щодо доцільності 

проведення переговорів стосовно УСА з 

Хорватією  

13 червня 2000 р. – Рада ЄС підтвердила Доповідь про доцільність 

переговорів щодо УСА з Хорватією 

24 листопада 2000 р. – Загребський саміт; започатковано переговори 

щодо УСА між Хорватією та ЄС  

29 жовтня 2001 р. – підписано Угоду про стабілізацію та асоціацію та 

Тимчасову угоду  

1 березня 2002 р. – набувала чинності Тимчасова угода 

18 грудня 2002 р. – Хорватський Сабор ухвалив Резолюцію про 

приєднання Хорватії до ЄС 

21 лютого 2003 р. – Хорватія подала Заявку на членство в ЄС 

21 червня 2003 р. – Салонікський саміт; підтверджено перспективу 

членства країн Західних Балкан, у т.ч. Хорватії 

10 липня 2003 р. – Європейська Комісія передала Хорватії свій 

Запитальник   
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9 жовтня 2003 р. 

 

– Хорватія надіслала відповіді на Запитальник до 

Європейської Комісії 

20 квітня 2004 р. – Європейська Комісія прийняла позитивне 

рішення (avis) щодо заявки Хорватії на членство 

в ЄС  

17-18 червня 2004 р. – Хорватії отримала статус країни-кандидата 

13 вересня 2004 р. – Рада ЄС прийняла Європейське партнерство для 

Хорватії  

16-17 грудня 2004 р. – Європейська Рада встановила 17 березня 2005 р. 

як дату початку вступних переговорів з 

Хорватією (за умови повного співробітництва з 

МТКЮ) 

1 лютого 2005 р. – Угода про стабілізацію та асоціацію набула  

чинності 

16 березня 2005 р. – Рада ЄС відклала початок вступних переговорів з 

Хорватією, водночас прийняла рамки 

переговорів з Хорватією 

7 квітня 2005 р. – Уряд Хорватії ухвалив Рішення про створення 

переговорної структури щодо вступу в ЄС 

3 жовтня 2005 р. – МТКЮ підтвердив належний рівень співпраці з 

Хорватією; Рада ЄС прийняла рішення про 

офіційний початок переговорів щодо вступу 

Хорватії до ЄС  

14 жовтня 2005 р. – Хорватський Сабор прийняв Резолюцію про 

стратегічні рамки переговорів Хорватії з ЄС 

20 жовтня 2005 р. – початок першої частини переговорів про вступ – 

процедури скринінгу (screening, аналітична 

оцінка рівня гармонізації законодавства Хорватії 

з аcquis communautaire) 
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18 жовтня 2006 р. – завершення процедури скринінгу; початок 

другого етапу – переговори щодо 35-ти розділів 

acquis     

жовтень 2008 р. – Словенія блокує переговорний процес між 

Хорватією та ЄС через територіальний спір з 

Хорватією у Піранській затоці 

4 листопада 2009 р. – Хорватія та Словенія підписали арбітражну 

угоду; вступні переговори Хорватії з ЄС 

розблоковано 

10 червня 2011 р.  – Європейська Комісія оприлюднила дату початку 

членства Хорватії в ЄС – 1 липня 2013 р. 

30 червня 2011 р. – Хорватія завершила переговори щодо розділів 

acquis 

1 грудня 2011 р. – Європейський Парламент схвалив Договір про 

вступ Хорватії до ЄС 

9 грудня 2011 р. – підписано Договір про вступ Хорватії до ЄС 

22 січня 2012 р.  – загальнодержавний референдум зі вступу 

Хорватії до ЄС; 66,27% громадян Хорватії 

висловилось за членство в Євросоюзі 

1 липня 2013 р. – Хорватія набула членство в ЄС 
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ДОДАТОК В 

ПЕРЕГОВОРИ ЩОДО ACQUIS COMMUNAUTAIRE МІЖ ХОРВАТІЄЮ 

ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ 

 

Розділи acquis 
Відкриття 

переговорів 

Завершення 

переговорів 

1 2 3 

Розділ 1. Вільний рух товарів 25.07.2008 19.04.2010 

Розділ 2. Вільний рух робочої сили 17.06.2008  02.10.2009 

Розділ 3. Право на заснування діяльності та 

свобода надання послуг  
26.06.2007 21.12.2009 

Розділ 4. Вільний рух капіталу 02.10.2009 05.11.2010 

Розділ 5. Державні закупівлі 19.12.2008 30.06.2010 

Розділ 6. Акціонерне право  26.06.2007 02.10.2009 

Розділ 7. Право інтелектуальної власності 29.03.2007 19.12.2008 

Розділ 8. Конкурентна політика 30.06.2010 30.06.2011 

Розділ 9. Фінансові послуги 26.06.2007 27.11.2009 

Розділ 10. Інформаційне суспільство та ЗМІ 26.06.2007 19.12.2008 

Розділ 11. Сільське господарство та розвиток 

сільських територій 
02.10.2009 19.04.2011 

Розділ 12. Безпечність харчових продуктів, 

ветеринарна та фітосанітарна політика 
02.10.2009 27.07.2010 

Розділ 13. Рибальство 19.02.2010 06.06.2011 

Розділ 14. Транспортна політика 21.04.2008 05.11.2010 

Розділ 15. Енергетика 21.04.2008 27.11.2009 

Розділ 16. Оподаткування 02.10.2009 30.06.2010 

Розділ 17. Економічна та монетарна політика 21.12.2006 19.12.2008 

Розділ 18. Статистика 26.06.2007 02.10.2009 

Розділ 19. Соціальна політика та зайнятість 17.06.2008 21.12.2009 
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1 2 3 

Розділ 20. Підприємництво та промислова 

політика 
21.12.2006 25.07.2008 

Розділ 21. Транс'європейські мережі 19.12.2007 02.10.2009 

Розділ 22. Регіональна політика та 

координація структурних інструментів 
02.10.2009 19.04.2011 

Розділ 23. Правосуддя та основні права 30.06.2010 30.06.2011 

Розділ 24. Юстиція, свобода та безпека 02.10.2009 22.12.2010 

Розділ 25. Наука та дослідження 12.06.2006 12.06.2006 

Розділ 26. Освіта та культура 11.12.2006 11.12.2006 

Розділ 27. Навколишнє середовище 19.02.2010 22.12.2010 

Розділ 28. Захист cпоживачів та охорона 

здоров’я 
12.10.2007 27.11.2009 

Розділ 29. Митний союз 21.12.2006 02.10.2009 

Розділ 30. Зовнішні зносини  12.10.2007 30.10.2008 

Розділ 31. Зовнішня, безпекова та оборонна 

політика  
30.06.2010 22.12.2010 

Розділ 32. Фінансовий контроль 26.06.2007 27.07.2010 

Розділ 33. Фінансове та бюджетне 

регулювання  
19.12.2007 30.06.2011 

Розділ 34. Установи 05.11.2010 05.11.2010 

Розділ 35. Інші питання 30.06.2011 30.06.2011 
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ДОДАТОК Г 

КОПІЯ ЗАЯВКИ РЕСПУБЛІКИ ХОРВАТІЯ НА НАБУТТЯ 

ЧЛЕНСТВА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ [70, с. 44]  

 

 


