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ПОТАПОВА О. Б. (Суми)

СТАНОВЛЕННЯ ПРИКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
В КРАЇНАХ БАЛКАНСЬКОГО ПІВОСТРОВА

Для сучасно ї Єв ро пи характерн і ін тен сив н і
інтеграційні процеси. Найбільш поширеним напрямом
стає прикордонне (з другої половини 70-х років ХХ ст. –
т ранскордонне) співробітництво, а організаційною
формою – єврорегіон. В умовах світової глобалізації регіон
використовується як засіб, гарантія збереження сталих
традицій на національному та загальноєвропейському
рівнях.
І дея
п ри ко рдо н н ого
(т ран ско рдо н н ого )
співробітництва зародилася у Західній Європі. Співпраця
між прикордонними територіями країн цієї частини
Європи почала розвиватися ще у 50-ті роки ХХ ст., коли
існуючі ко рдо ни зо всім н е відпов ідали істо рично
уст ален им л інгв істи чним, етн ічни м, культурни м і
економічним спільнот ам. З самого початку це був
стихійний рух «знизу», на рівні окремих зв’язків між
локальними спільнотами. Наприклад, у 1950 р. на
німецько-французькому кордоні першими були зроблені
кро ки в еко н омічн ій с фері щ одо ро зш и рен н я
комунікативної інфраструктури, хоча цьому, звісно,
передувало створення інформаційних і консультативних
центрів [1, с. 53-54]. Згодом співробітництво стало
розвиватися і в польсько-німецькому прикордонні [2].
В наступний період відбувається ст ановлення
інст и туц ійн о ї т а
но рм ат и в но - п рав о во ї
баз и
прикордонного (транскордонного) співробітництва. У
1971 р. було ст во рено Асо ц іац ію єв ро пей ськи х
прикордонних регіонів (Association of European Border
Regions, AEBR). З червня 1985 р. почала діяти Асамблея
європейських регіонів (Assembly of European Regions,
AE R), в якій об’єдн али ся регіони з усієї Європ и,
включаючи і країни СНД.
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В 1980 р. у м. Мадрид було підписано Європейську
рамкову конвенцію (далі – ЄРК) про транскордонне
сп ів ро біт н иц т в о т ери т о ріал ьн и х г ро мад і в л ади .
Важливим доповненням стали три додаткові протоколи
до ЄРК. Додатковий протокол (м. Страсбург, 1995 р.)
надавав місцевим колективам можливість формувати
органи співпраці, а підписані домовленості набирали
юридичної сили. Протокол № 2 (м. Страсбург, 1998 р.)
засвідчував те, що європейські держави фактично
визнавали за територіальними громадами і владою право
здійснювати як прикордонну, так і міжтериторіальну
сп ів п рац ю у разі н аяв н ост і сп іл ьн и х ін т ересів з
неприлеглими закордонними громадами і владою. Третій
додатковий протокол (м. Утрехт, 2009 р.) визначав
про цедуру створення ст руктури т ранскордонно го
співробітництва – «Об’єднання єврорегіон ального
співробітництва» (далі – ОЄС) [3]. Доволі широко
можливості співпраці місцевих органів влади сусідніх країн
закріпл ені у Єв ропейській Хартії Місцев ого
Самоврядування, укладеній 15 листопада 1985 р. у
Страсбурзі [4].
Дл я зм іцнення міжрегіонал ьної співпраці
Європейський Союз (далі – ЄС) запроваджує різноманітні
програми та проекти, зокрема INTERREG, PHARECBC,
TACISCBC, MEDA, CARDS, LACE та ін. Кожна програма
має одну або кілька галузей реалізації і затверджений
бюджет [5].
Внаслідок співпраці між країнами Західної Європи, які
мають сталий економічний розвиток і правові традиції,
сформувалась нормативно-правова база і механізми
здійснення
прикордо нного
(т ранскордонно го)
співробітництва у формі єврорегіону. Це може слугувати
відправною точкою для інших регіонів Європи.
Досвід налагодження партнерських відносин в
різних царинах життєдіяльності прикордонних територій
спробували використати балканські країни: Албанія,
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Болгарія, Румунія, Словенія, Сербія, Боснія і Герцеговина,
Македонія, Хорватія та Чорногорія. Політичні та економічні
зміни у Південно-Східній Європі, починаючи з 1989 р.,
сприяли виникненню нових, змінюваних умов для
ро звит ку
п рико рдон ного
і
т ранскордонно го
співробітництва.
На Балканах єврорегіони виникають у 90-х роках
ХХ с т. і ст ають доволі роз повсюдженою формою
транскордонного співробітництва. Метою їх створення є
співпраця прикордонних регіонів шляхом прямого діалогу
в економічн ій сфері, покращен ня т ран спо ртно го
сполучення, захисту навколишнього середовища, активізації
і розширення культурних заходів, обміну інноваційними
технологіями в освіті, співпраці між органами місцевого
самоврядув ання, терито ріал ьног о пл анув ання і
будівництва, співпраці у складних ситуаціях стихійних лих
і катастроф, в охороні здоров’я тощо [6].
Членами єврорегіонів виступають в основному
регіональні і муніципальні утворення чи їх об’єднання.
Наприклад, першим у Південно-Східній Європі у 1997 р.
був зареєстрований болгарсько-грецький єврорегіон
«М еста- Нестос ». Ст в о ренн я ц ієї т ерит о ріаль н о ї
спільноти було ініційоване ще в 1990 р. болгарською
Пр и ко рдо н н о ю а со ц іац іє ю Ме ст а і г р ец ь ко ю
При ко рдо н н о ю асо ц іац ією Несто с, ст ворени ми у
кооперації жителями міста Драма в Греції і жителями міст
Благоєвградського району Південної Болгарії. У 1998 р.
це територіальне співтовариство вступило до АEBR і
отримало статус єврорегіона. І на болгарській, і на грецькій
територіях до складу цього єврорегіону входять по
8 муніципалітетів [7]. Цікавим є приклад становлення
єврорегіонів Адріатика, Нешава, Данубіус та ін. [8].
Загалом за даними АEBR у зазначеному секторі
нараховується близько тридцяти єврорегіонів та подібних
до них структур [8]. Активність у напрямку налагодження
транскордонного співробітництва найбільше проявляє
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Болгарія та Румунія, менше – Сербія, Македонія, Албанія
та ін. Результати реалізації програм ЄС на Балканах
відносно скромні у порівнянні із Західною Європою, однак
вони достатньо наочні [9, с. 122, 131, 138, 148-149].
Таким чином, з кінця 80-х – початку 90-х років ХХ ст.
країни Бал канського піво ст рова т акож актив но
включаються в процес транскордонного співробітництва.
___________________________
1. Мікула Н. А.Теоретико-методологічні та практичні аспекти
функціонування єврорегіонів / Н. А. Мікула // Регіональна економіка. –
2004. – № 4.
2. Лизанець О. В. Становлення і розвиток прикордонного
співробітництва регіону [Електрон. ресурс]. / О. В. Лизанець. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvuu/Ekon/2010_30/statti/2_8.htm.
3. Протокол № 3 до Європейської рамкової конвенції про
транскордонне співробітництво між територіальними общинами або
властями стосовно об’єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС),
Утрехт, 16 листопада 2009 р. [Електрон.ресурс]. – Режим доступу: http://
zakon.nau.ua/doc/?code=994_947.
4. Європейська Хартія Місцевого Самоврядування [Електрон. ресурс].
– Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_036.
5. LACE-PHARE: Practikal Manual. June 2000 [Електрон. ресурс]. –
Режим доступу: http://www.aebr.eu/files/publications/practical_manual.en.pdf.
6. The Statute of the Adriatic Euroregion [Електрон. ресурс]. – Режим
доступу: http://www.regione.veneto.it/static/www/relazioni-internazionali/
DocumentSTATUTE_AdriaticEuroregion.pdf.
7. Бородина Т. Л. Еврорегионы как инструмент региональной
политики: сравнение опыта ЕС и стран СНГ / Т. Л. Бородина
[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/
handle/123456789/71268/04-Borodina.pdf?sequence=1.
8. Сайт Асоціації європейських прикордонних регіонів
[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.aebr.eu/en/members/
list_of_regions.php.
9. Strategies and Euroregions for Cross-Border Co-operation in Balkan
and Danube European Countries. – Gorizia, 2011. – 264 p.

95

