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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В МЕЖАХ  ЄВРОРЕГІОНІВ

Послідовна робота з визначення перспектив сталого соціально-економічного розвитку Чернівецької області ведеться у контексті державних пріоритетів розбудови незалежної України і реалізації її ролі у сучасній Європі [1].
За існуючих передумов найбільш перспективними напрямами прогнозованого розвитку Чернівецької області є [1- 3]:
·	відновлення історичної ролі Буковини як сполучної ланки з економічних, транспортних, торговельних і культурних зв’язків між Сходом і Заходом Європи, сформованої у ІІ половині ХІХ сторіччя і розірваної після І Світової війни;
·	реалізація принципів сталого розвитку і техногенно-екологічної безпеки за умов деструктуризації пострадянської економіки у складній геоландшафтній системі Карпатсько-Дунайсько-Дністровського регіону. 
Вздовж майбутніх кордонів ЄС і НАТО від Балтики до Чорного моря Україна займає виключні позиції порівнянні з Росією, Білорусією і Республікою Молдова, межуючи з усіма країнами-кандидатами на вступ до ЄС, що знаходяться по західний бік від цих нових кордонів: Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, а також Болгарією і Туреччиною. 
Водночас “транзитна” роль України на транспортно-торговому перехресті Захід-Схід та Південь-Північ, надає їй в означеному регіоні широкі можливості для використання потенціалу транскордонної співпраці одночасно на декількох щаблях процесів європейської інтеграції та Євро-Азійського співробітництва.
Формування системи єврорегіонів вдовж означеного кордону, зокрема, Єврорегіону “Верхній Прут” з Екоєврорегіоном в його складі  створило нові умови для реалізації цих можливостей. Взаємодія з регіонами країн – членів і кандидатів до ЄС сприяє ефективному співробітництву та отриманню допомоги, спрямованої на забезпечення сталого просторового розвитку (spatial development) регіону [4]. 
Однак умови європейської інтеграції України якісно відрізняються від тих, що склалися для центральноєвропейських країн-кандидатів. Тому у вищеозначеній зоні майбутніх східних кордонів ЄС різниця між західними областями України та межуючими з ними регіонами країн-кандидатів за показниками економічного і соціального розвитку, обсягами інвестувань та рівнем прикордонної інфраструктури невпинно зростає.
Транскордонне співробітництво стикається тут з наступними проблемами на державному, регіональному,  місцевому рівнях і у міжнародних стосунках.
1. Межуючі з Україною країни-кандидати у порівнянні з нею значно менш відрізняються від членів ЄС за ментальністю, економічною інфраструктурою, технологіями виробництва і надання послуг, підходами до природо- та ресурсокористування, субсидіарностю влад (розподілом прав і повноважень між місцевою, регіональною і державною владою), особливостями культури і освіти Істотною також є різниця у правовій свідомості пересічних людей, бізнесменів, політиків та у відношенні населення до міжнародних стосунків
2. Вздовж нових кордонів ЄС не існує прийнятної нормативно-правової основи та усталених механізмів міжрегіональної співпраці, .що було зазначено 11.04.2001 р. у Варшаві на І засіданні Робочої групи Центральноєвропейської Ініціативи (ЦЄІ) за участю представників 15 країн та ЄС. Не узгоджені також питання взаємодії державних, регіональних і місцевих влад між собою та у справах спільного отримання допомоги з боку ЄС та інших міжнародних структур. 
3. Від СРСР успадкована замкненість прикордонних територій виключно на внутрішні ресурси країни та її дотаційну підтримку. 
За загальноприйнятою у Європі точкою зору такі регіони (особливо поліетнічні, гірські та густонаселені), як правило, є депресивними і  стикаються зі значними соціальними і економічними проблемами Розвиток транскордонної кооперації, торгівлі, туризму, транспортних коридорів і відповідної інфраструктури в таких регіонах різко збільшує темпи розвитку економіки, інвестиційну привабливість, зайнятість населення, стандарти життя та, відповідно, надходження до державного і місцевих бюджетів. При цьому міжнаціональні проблеми, що загострюються у депресивному стані, в разі розвитку транскордонного співробітництва трансформуються у додаткові фактори залучення коштів через вкладання капіталів по обидва боки кордону і підтримку від впливових діаспор вихідців з регіону, що сформувались у  розвинених країнах.
Інтеграція країн-кандидатів до ЄС і НАТО і надалі збільшуватиме відмінності на кордонах з Україною у порівняні з відносинами між країнами-кандидатами та в межах розширеного ЄС. Поглиблення цих проблем  провокуватиме побудову  нової “залізної завіси” із західного боку нових кордонів..
Не менш істотною є група проблем, обумовлених нерозвиненістю державної регіональної політики, яка б враховувала аспекти транскордонного співробітництва, зважуючи на те, що з 25 регіонів України 19 є прикордонними [5].  
4. Українською стороною практично не використовується внутрішній потенціал міжрегіональної співпраці та транскордонного співробітництва з сусідами та країнами ЄС на рівні стратегічного прогнозування для забезпечення сталого розвитку регіонів.
Відсутність системних зв’язків з регіонами членів ЄС, країн-кандидатів, в рамках СНД та інших макрорегіональних структур залишає зовнішню політику України без додаткового виміру, який сьогодні реалізує “Європа Регіонів” [6].
Наслідком є те, що в спільних з країнами-кандидатами єврорегіонах (“Буг”, “Карпатський”, “Верхній Прут” і “Нижній Дунай”) переважає ініціатива сусідніх держав. В результаті з боку наших областей - учасників єврорегіонів практично  не реалізується навіть той обмежений потенціал технічної та іншої можливої допомоги від ЄС, який є сьогодні доступним для України. 
Так, наприклад, румунська сторона, маючи конкретні плани, проекти та істотну фінансову підтримку від ЄС щодо розвитку транскордонного співробітництва з Угорщиною, Болгарією та країнами колишньої Югославії, вже використовує ці підходи і на кордоні з Україною. З українського боку, де спільний кордон з Румунією є найдовшим  - 686 км (тоді як сумарна довжина українських кордонів з Польщею, Словаччиною та Угорщиною складає 776 км) доки не здійснено  адекватних кроків.
Єдиною альтернативою подальшому ускладненню означених проблем є швидка розбудова сучасної інфраструктури транскордонного співробітництва Ї своєрідного “пандусу” для двостороннього зустрічного руху до взаємовигідної ринкової співпраці та забезпечення взаємовизнаних норм безпеки. Єврорегіони є інструментом для визначення, ідентифікації та розв’язання означених проблем [7].
Ряд основних принципів такого співробітництва у спільних з країнами-кандидатами єврорегіонах був сформульований у Заключному документі VII Європейської Конференції Прикордонних Регіонів, проведеної Радою Європи [9].
На Бухарестському Самміті 16 країн “Довкілля і сталий розвиток у Карпатсько-Дунайському регіоні” Президент України висвітлив принципово новий механізм транскордонного співробітництва — Екоєврорегіон, як модель у складі Єврорегіону “Верхній Прут”, що знайшло відображення у Декларації Самміту [9].
Відповідно до Указів Президента, постанови Верховної Ради та рішень Кабінету Міністрів України розроблено Концепцію Регіональної програми транскордонного співробітництва в межах Єврорегіону “Верхній Прут” (РП ТКС) та Комплексний план заходів з її розробки та узгодження. 
Для забезпечення єдності понять, на яких побудована Концепція, наведені нижче основні терміни вживаються в ній у такому значенні:
Транскордонне співробітництво – співробітництво між місцевими державними адміністраціями і органами місцевого самоврядування адміністративно-територіальних одиниць України з територіальними общинами і органами влади адміністративно-територіальних одиниць інших країн, що є учасниками Європейської конвенція про основні принципи транскордонне співробітництво між територіальними общинами або органами влади, підписаної у м Мадриді 21 травня 1980 р.(надалі – Конвенція). Прикордонним вважається співробітництво, що здійснюється безпосередньо в зоні державного кордону (як правило, на відстані до 30 км по обидва боки кордону). 
Єврорегіон – форма транскордонного співробітництва для розв’язання спільних проблем або вирішення тотожних завдань адміністративно-територіальних одиниць України та сусідніх держав, що є учасниками Конвенції, у відповідності з двосторонніми та/або багатосторонніми угодами за узгодженими механізмами на підставі Угоди про утворення та Статуту Єврорегіону.
Члени Єврорегіону — адміністративно-територіальні одиниці України та межуючих з нею країн, уповноважені представники яких підписали Угоду про утворення Єврорегіону та прийняли його Статут відповідно до вимог національного законодавства і міжнародних угод своїх держав.
Рада Єврорегіону — вищий орган з координації та забезпечення діяльності Єврорегіону, утворюваний з керівників або уповноважених представників  членів Єврорегіону,
Партнер Єврорегіону ― адміністративно-територіальна одиниця країни-учасниці Конвенції, керівництво якої прийняло спільне з Радою Єврорегіону рішення щодо участі цієї адміністративно-територіальної одиниці у програмах і проектах  Єврорегіону, діяльності його Ради та робочих органів відповідно до положень Угоди про утворення і Статуту Єврорегіону.
Розробка Концепції експериментальної РП ТКС відповідно до пп.1, 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.02.2002 р. № 59-р спрямована на досягнення наступних цілей щодо розв’язання вищеозначених проблем. 
1. На рівні державної політики — встановлення взаємодії центральних і місцевих органів  виконавчої влади та місцевого самоврядування у прикордонних регіонах з відповідними регіональними і центральними органами межуючих країн (в першу чергу країн-кандидатів до ЄС) та з центральними, національними і регіональними структурами ЄС, що виступатимуть партнерами у розбудові Україною транскордонного співробітництва.
2. Опрацювання на базі існуючого законодавства межуючих країн і стандартів ЄС “перехідних” механізмів транскордонної співпраці з виробленням практичних рекомендацій (проектів нормативно-правових актів) щодо узгодження правил такого співробітництва на міждержавному і міжрегіональному рівнях та одночасної гармонізації цієї законодавчої бази  із законодавством ЄС. 
3. Налагодження збалансованої на місцевому, регіональному, державному ф міжнародному рівні політичного лобіювання, технічної та фінансової підтримки конкретних транскордонних проектів єврорегіонів у взаємодії з  ЄС, ЦЄІ, НАТО, GEF, ЄБРР та іншими впливовими міжнародними структурами.
Одним  з основних завдань РП ТКС є реалізація положень статті 70 Угоди про партнерство та співробітництво між Європейським Союзом і Україною від 16.06.1994 р. (УПС) щодо методики формування регіональної політики, яка приділяє особливу увагу розвитку несприятливих районів, сприянню налагодженню прямих зв’язків між відповідними регіонами та державними організаціями, які займаються питаннями регіонального розвитку, у контексті зміцнення співробітництва в галузі регіонального розвитку.
За Указом Президента України від 25.05.01 № 341/2001 Концепція державної регіональної політики передбачає розвиток транскордонного співробітництва як дійового засобу зміцнення міждержавних відносин і вирішення регіональних проблем у контексті налагодження міжнародного співробітництва в регіональній політиці і наближення національного законодавства до норм і стандартів ЄС 
Окрім вищезгаданої статті 70 УПС РП ТКС має забезпечити відпрацювання механізмів реалізації інших положень УПС, зокрема статей 4, 6, 24, 27, 48, 51-54, 56-61, 63, 64, 66, 67, 71-74, 76, 77, 80-84, а також - сприятиме розвиткові прикордонної торгівлі та транзиту товарів відповідно до Частини ІІІ цієї Угоди;
Програма інтеграції України до ЄС, затверджена Указом Президента України від 14.09.2000 р. № 1072/2000, зокрема передбачає максимальне використання існуючих зовнішніх можливостей просування до членства в ЄС; збалансованість розвитку регіонів з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій, враховуючи притаманну для держав ЄС тенденцію перенесення частини державних владних повноважень з національного рівня на субнаціональний; сприяння розвитку внутрішніх міжрегіональних зв’язків, зовнішнього міжрегіонального та транскордонного співробітництва; створення системи моніторингу розвитку регіонів, яка відповідатиме стандартам ЄС; поступове наближення практики регіональної політики в Україні до стандартів і програмних стратегій відповідно до основоположних принципів функціонування структурних фондів ЄС на період 2000 - 2006 року, ініціювання створення для України програми ЄС щодо підтримки регіонального розвитку та підготовки до процедур використання структурних фондів (на взірець програм SAPARD, ISPA у країнах Центральної та Східної Європи), формування соціально-економічного середовища, яке забезпечить активне залучення ринкових структур до процесу регіонального співробітництва; реалізацію єдиної транспортної політики щодо митних переходів та головних транспортних напрямків, будівництво автомагістралей і головних доріг, розвиток регіональної системи залізниць, будівництво регіональних аеропортів, розвиток регіонального повітряного транспорту в рамках єврорегіонів; формування конкурентної економічної структури єврорегіонів; прискорення економічної трансформації та ефективного залучення в господарський обіг природних ресурсів, поширення технологічних інновацій і подальший розвиток інфраструктури, яка необхідна для запровадження цих інновацій, створення спільних фондів, асоціацій; реалізацію проектів спільного розвитку, укладення міжрегіональних угод, які забезпечать найефективніше використання та розвиток потенціалів об'єднаних територій, сприятимуть формуванню єдиного господарського комплексу в межах єврорегіонів; розвиток спільної підприємницької діяльності, узгодження політики щодо регулювання потоків робочої сили, вирівнювання економічного та соціального рівнів розвитку територій, які входять до єврорегіонів; реалізації спільних проектів, програм в рамках єврорегіонів тощо.
Окрім реалізації завдань і функцій експериментального Єврорегіону, що витікають з  УПС, рішень Гетеборзького самміту ЄС у червні 2001 р., Ялтинського і Копенгагенського Саммітів “Україна – ЄС” та інших міжнародних актів України з Євросоюзом передбачається також взаємодія з окремими країнами та регіонами у ЄС на основі двосторонніх документів, як це, зокрема, визначено у ноті МЗС України посольству Австрії від 12.01.2001 р. № 422/20-15.та, надалі, у дорученні Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 16355/10 щодо Плану заходів з реалізації домовленостей, досягнутих під час ІІІ засідання українсько-австрійської Змішаної Комісії з питань торгівельно-економічних зв’язків, а також у Робочій програмі 2001/2002, затвердженій на VI засіданні Постійної українсько-баварської робочої комісії в Мюнхені 20.06.2001 р.
Принципово нові умови для міжрегіонального транскордонного співробітництва Німеччини, Австрії, Італії, Греції та країн-кандидатів до вступу в ЄС з  західноукраїнськими регіонами та країнами колишньої Югославії відкриває Ініціатива CADSES (Центральна Європа—Адріатика—Дунайський басейн—Південно-Східна Європа), де передбачені спільні проектів за програмою Interreg III під егідою Пакту Стабільності. 
На рівні взаємовідносин між Україною, Румунією та Республікою Молдова (які на стосуються тільки Єврорегіону “Буг”) основоположними документами, що визначають необхідність і напрямки експериментального відпрацювання механізмів транскордонної співпраці, є  [9-12]. 
До завдань, що мають вирішуватися через механізми взаємовигідного транскордонного співробітництва та безпосередні контакти за цими документами, відносяться:
*	 забезпечення загальноєвропейської безпеки [10, Ст.4]; 
*	 розвиток і гармонізація торгових і економічних відносин [10, Ст.4, 6, 14];
*	 нові проекти співробітництва [12, Ст.П-1];
*	 розвиток і впровадження передових технологій [10, Ст.15];
*	 екологічна безпека, відвернення забруднень Дунаю і Чорного моря, ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, збільшення екологічно чистих виробництв  [9, 10 - Ст.16];
*	 гармонізація розвитку національних інфраструктур, включаючи енергетичні системи, транспортні та комунікаційні мережі [10, Ст.6, 7, 18];
*	 транскордонні зв’язки та розвиток національних меншин [10];
*	 охорона здоров’я і туризм [10, Ст.22]
Як основні інструменти для реалізації означених основних завдань тристороннього співробітництва цими документами визначені:
*	 принцип спільного інтересу [12, Ст.І-2];
*	 спрощення прикордонного і митного контролю [11, Ст.4; 7];
*	 розширення зв’язків між науковцями, виробничими структурами [10, Ст.15]; територіально-адміністративними одиницями відповідно до концепції єврорегіонів  [12, Ст.Ш-1], виробничої кооперації та інтеграції [10, Ст.2, 3];
*	 формування екорегіонів, забезпечення поступової імплементації загальноприйнятих європейських стандартів в галузі екології у відповідних районах  [9; 12 - Ст.Ш-3];
*	 визначення разом із зацікавленими відомствами на центральному і місцевому рівнях конкретних заходів в рамках спільних програм у фінансово-економічній галузі (у т.ч. стосовно розвитку Єврорегіону “Верхній Прут”), а також погодження за участю представників відповідних міністерств трьох держав орієнтовного списку пріоритетних проектів, стосовно яких вже визначилась наявність спільного інтересу [12, Ст.П-2]; 
*	 вживання спільних дій у міжнародних фінансово-економічних організаціях з метою забезпечення відповідного фінансування проектів, погоджених на тристоронньому рівні, включно шляхом звернення  до міжнародних програм PHARE i TACIS з боку Європейського Союзу, а а також відповідних програм в рамках ЧЕС [12, Ст.П-3];
*	 розширення співробітництва з іншими придунайськими і причорноморськими державами [10, Ст.9], координація спільних підходів до ініціатив в рамках  ООН та її спеціалізованих установ, ОБСЄ, Ради Європи, ЦЄІ, ЧЕС, тощо  [12, Ст. І-5].
Виходячи з цих рішень головне завдання транскордонного співробітництва слід сформулювати як “реалізація спільних інтересів через спільні проекти”. Цей підхід і відповідність спільних проектів Єврорегіону “Верхній Прут” пріоритетам ЄС, забезпечить фінансову та іншу реальну підтримку з боку європейських та міжнародних структур.
За рішеннями Ради Єврорегіону “Верхній Прут” на розгляд Урядів 3-х країн та партнерів Єврорегіону, зокрема під час візитів Прем’єр-міністра України до Румунії та Республіки Молдова, а також його участі у Економічному Форумі ЦЄІ в Трієсті, були внесені наступні пропозиції щодо пріоритетних напрямків здійснення пілотних проектів транскордонного співробітництва.
1. Розбудова інфраструктури кордону: пунктів пропуску, митних постів, паркінгів, консигнаційних складів (будівництво, облаштування, інформаційні технології та обладнання).
2. Використання додаткових можливостей співробітництва та інтеграції до ЄС шляхом подальшого розвитку субрегіонального партнерства Єврорегіону “Верхній Прут” з адміністративно-територіальними одиницями країн ЄС [13].
3. Розвиток прикордонної торгівлі, кооперації та спрощення процедур взаємовизнання та сертифікації відповідно до норм і стандартів ЄС.
4. Надання членам Ради Єврорегіону на паритетній основі права спільного підписання транскордонних проектів з визначенням на рівні центральних органів виконавчої влади механізмів попереднього узгодження та наступного затвердження таких проектів.
5. Відновлення транспортних сполучень, розбудованих за часів Австро-Угорської імперії через Буковину, як найкоротшого транзитного шляху зі Сходу до Центральної та Південно-Східної Європи, Середземномор’я і Західного Причорномор’я, а також — вздовж майбутніх кордонів ЄС з Півдня на Північ .
6. Розвиток інфраструктури транскордонного туризму (зокрема фольклорного. культурно-етнічного, релігійного, сільського, екологічного…) як одного з найбільш ефективних шляхів використання унікального ландшафтно-рекреаційного потенціалу регіону, підвищення рівня зайнятості  та швидкого залучення європейського досвіду та кредитів, а також - найбільш сприятливого бізнесу для розвитку системи транскордонних транспортних сполучень.
7. Спільний розвиток регіональної енергетики, транскордонних енергетичних мереж та транзиту енергоносіїв [14]. 
8. Використання моделі Екоєврорегіону для одночасного забезпечення сталого розвитку, покращання конкурентоспроможності продукції і послуг та підвищення рівня безпеки, зокрема за рахунок зниження питомої ресурсоенергоємності виробництв, оптимізації поводження з відходами та розробки спільних планів запобігання надзвичайним ситуаціям та сумісної діяльності в разі їх виникнення.
За рішеннями [9], V Екологічної Конференції Європейських Регіонів “ENCORE 2001” та Декларації міністрів країн Дунайсько-Чорноморського басейну від 26.11.2001 р. найбільш перспективними визнано такі проекти Екоєврорегіону:
8.1 Впровадження сучасних систем водокористування та покращання стану техногенно-екологічної безпеки у басейнах прикордонних річок: Сірету і, надалі, Прута. Ця система проектів розвиває результати першого спільного проекту з Карінтією “Концепція водозабезпечення Чернівців” і стане прикладом для системи аналогічних проектів у інших регіонах Дунайсько-Чорноморського басейну [15].
8.2. Створення Регіонального  транскордонного Центру Чистого Виробництва, що ефективно сприятиме покращанню конкурентоспроможності підприємств за рахунок істотного зниження ресурсоенергоємності продукції та покращання еко-ефективності виробництва [16], стимулювання притоку в регіон сучасних технологій, зокрема щодо оптимізації поводження  з відходами [17].
8.3. Утворення транскордонної системи національних парків, резервацій тощо, що діятимуть у тісній співпраці з аналогічними структурами у ЄС.
9. На довготривалу перспективу транскордонного співробітництва та регіонального розвитку передбачено здійснення двох основних систем проектів:
9.1. Створення на базі Чернівецького національного університету міжнародного факультету з підготовки фахівців за спеціальностями, що забезпечуватимуть вищеозначені напрями транскордонної співпраці в регіоні.
9.2. Узгоджене вдосконалення та гармонізація з європейськими директивами і стандартами нормативно-правової бази транскордонного співробітництва в Єврорегіоні на основі порівняльного аналізу та вироблення спільних рекомендацій з партнерами Єврорегіону в країнах ЄС. 
Однією з основних цілей запровадження пілотного статусу для Єврорегіону “Верхній Прут” є розповсюдження на українську територію принаймні деяких правил підтримки регіональних проектів, що діють у депресивних регіонах країн ЄС та на території країн-кандидатів. Допомога таким регіонам від європейського фонду регіонального розвитку та програми ISPA (до 85 % загальних витрат) надається як доповнення до національних асигнувань, а не замість них. 
Розвиток єврорегіонального співробітництва 19 прикордонних регіонів та транскордонної співпраці всіх українських областей через механізми міжрегіонального партнерства відкриває новий вимір для міжнародної діяльності України, завданнями якої є інтегрування до ЄС і НАТО, розвиток стратегічного партнерства з Росією та запобігання подальшому втрачанню ринків у країнах СНД.
Доцільність відпрацювання механізмів транскордонної співпраці саме на базі Єврорегіону “Верхній Прут” обумовлена декількома причинами.
1. Перспективи покращання співпраці з Румунією у контексті значно більшого часового “лагу” до її вступу в ЄС і НАТО  створюють кращі умови для послідовної розбудови транскордонного співробітництва у порівнянні з іншими сусідами України, де “ножиці” економічних відмін та терміни є значно жорсткішими.
2. Виходячи з наявних геополітичних інтересів Румунії щодо встановлення безпосередньої взаємодії з Польщею вздовж майбутніх східних кордонів ЄС і НАТО, з’являються нові можливості більш ефективної реалізації транзитної ролі України між цими країнами (а через них і по основних транспортних шляхах від Середземномор’я та Чорного моря до Балтики та зі  Сходу до Півдня Європи).
3. З точки зору пріоритетів ЄС і НАТО стосовно забезпечення сталого розвитку та сучасних механізмів безпеки у Карпатсько-Дунайському регіоні [18] цей Єврорегіон також має переваги, оскільки включає значну частину транскордонної системи Карпат, басейн найдовшої притоки Дунаю — Прута і п’ятої за довжиною — Сірета. Почавши за допомогою європейських партнерів з двосторонньої системи транскордонної співпраці у басейні Сірету, спрямованої на розв’язанні проблем водокористування, моніторингу та спільних дій у галузі техногенно-екологічної безпеки, передбачається перенесення напрацьованих механізмів взаємодії  на тристоронній рівень — в унікальних умовах басейну Прута. Після врегулювання проблем Придністров’я цей досвід має бути застосований і до найбільш болючих для регіону проблем сталого розвитку у басейні Дністра.
Наслідками втілення Концепції через розробку і подальшу реалізацію РП ТКС та наступне розповсюдження отриманого досвіду мають стати:
-	узгодженість державних, регіональних і місцевих інтересів з європейськими пріоритетами у процесі підготовки та реалізації транскордонних проектів у Єврорегіоні “Верхній Прут” та розповсюдження на інші прикордонні території;
-	застосування механізму міжрегіонального партнерства в рамках єврорегіонів як інструменту європейської інтеграції України та додаткового виміру у двосторонніх стосунках з сусідніми державами та країнами ЄС;
-	більш ефективне залучення міжнародних ресурсів до визначення пріоритетності, розробки, узгодження та реалізації транскордонних проектів;
-	запровадження принципів сталого розвитку, техногенно-екологічної  безпеки і послідовного зниження ресурсоенергоємності продукції та послуг і раціонального поводження з відходами в якості базових елементів системи стратегічного прогнозування соціально-економічного розвитку (зокрема  відповідно до Закону України “Про Генеральну схему планування території України”) та  державної регіональної політики;
-	визначення оптимальних співвідношень і механізмів делегування повноважень між державними, регіональними і місцевими владними структурами для забезпечення захисту державних інтересів;
-	реальне розгалуження завдань, критеріїв та інструментів загальнодержавної Програми розвитку єврорегіонів та програм транскордонного співробітництва, що розробляються в межах конкретних єврорегіонів;
-	визначення підходів до спільного фінансування транскордонних проектів з державного і місцевих бюджетів, за рахунок міжнародних програм etc.
Подальше зволікання і нехтування можливостями транскордонної співпраці та нагальними проблемами забезпечення державної і міжнародної підтримки єврорегіонів призведе до ускладнень вищаозначених проблем і соціально-економічної ситуації у прикордонних регіонах України. Відсутність послідовної державної політики в регіонах, що межують зі східноєвропейськими  країнами – кандидатами, створює негативний імідж країни в цілому і може звести нанівець зусилля у напрямку інтеграції до ЄС та розвитку добросусідських відносин. З іншого боку вищезгадані “ножиці” у економічній та соціальній сферах по різні боки нових східних кордонів ЄС об’єктивно призведуть до зростання “тіньового” бізнесу, корупції та інших негативних явищ внаслідок незадоволення населення прикордонних регіонів таким розшаруванням. Це може погіршати міжнаціональні  та міжконфесійні конфлікти, як продемонструвала недавня ситуація в Молдові.
Утворення Міжвідомчої комісії з розвитку транскордонного співробітництва та єврорегіонів сприятиме ідентифікації проблем і системності транскордонного співробітництва на державному рівні. Також буде забезпечено подальшу координацію  функціонування єврорегіонів, моніторинг їх діяльності, зокрема реалізації РП ТКС Єврорегіону “Верхній Прут”, а також розвиток міжурядового та міжпарламентського співробітництва у контексті європейської інтеграції.
Водночас Чернівецька облдержадміністрація, діючи у експериментальному Єврорегіоні, зможе через Міжвідомчу комісію та центральні органи виконавчої влади оперативно узгоджувати на міжурядовому рівні вироблені Єврорегіоном рішення з транскордонної співпраці. Вона повинна мати повноваження і для підписання від імені члена Єврорегіону конкретних документів (угод) з іншими членами Єврорегіону, його партнерами та міжнародними структурами. В межах своєї компетенції облдержадміністрації також треба видавати накази і розпорядження з реалізації транскордонних проектів всіма органами виконавчої влади та іншими структурами, що діють у Єврорегіоні з українського боку.
Щодо питань, пов’язаних з реалізацією конкретних проектів, які відносяться до компетенції центральних органів виконавчої влади — має існувати процедура остаточного затвердження на державному рівні відповідних документів з питань транскордонного співробітництва, попередньо погоджених і підписаних керівником облдержадміністрації.
Уповноважені органи 3-х країн мають узгодити з відповідними структурами ЄС та інших міжнародних організацій визнання експериментального статусу Єврорегіону “Верхній Прут” і питання підтримки транскордонних проектів.
Угода про утворення, Статут, рішення і резолюції Ради Єврорегіону “Верхній Прут” визначають всі аспекти його діяльності. Ними визначені пріоритетні напрямки діяльності і механізми їх реалізації, а також партнерство з  Єврорегіоном.
Окрім Карінтії (Австрія), баварського округу Швабія та французького департаменту Майєнн, готуються рішення про партнерство Єврорегіону  з Шльонським воєводством Польщі та центральними регіонами Росії.
З українського боку функції базових організацій для забезпечення діяльності кожної з 4 Робочих Комісій Єврорегіону Чернівецька облдержадміністрація поклала на Державний науково-технічний центр “Екоресурс”, Державний центр стандартизації, метрології та сертифікації в Чернівецькій області,  Інститут медико-екологічних проблем МОЗ та Буковинський політологічний центр при Чернівецькому національному університеті. Загальну науково-методичну координацію цієї діяльності покладено на ДНТЦ “Екоресурс”.
Для забезпечення реалізації положень цієї Концепції в рамках щорічних Планів дій щодо реалізації Програми інтеграції України до ЄС та заходів з втілення Концепції державної регіональної політики необхідно послідовно здійснити наступні розробки, які можуть бути  підтриманими також і з боку міжнародних програм технічної допомоги.
1. Порівняльний аналіз нормативно-правової бази України, Румунії, Республіки Молдова та ЄС щодо забезпечення функціонування Єврорегіону в цілому та за визначеними пріоритетними напрямами його діяльності з виробленням конкретних узгоджених пропозицій щодо проведення спільних пілотних проектів у цій сфері та рекомендацій щодо її гармонізації із законодавством ЄС.
Цей напрямок передбачає в ході розробки проекту Закону України “Про транскордонне співробітництво” випереджаюче експериментальне опрацювання його елементів, що регулюватимуть як прикордонне співробітництво і діяльність в межах єврорегіонів, так і транскордонне міжрегіональне співробітництво з  європейськими партнерами, .
2. Одночасно, виходячи з існуючих можливостей трьох країн, в Єврорегіоні має розпочатися реалізація блоку проектів, спрямованих на створення необхідних умов для транскордонної кооперації, торгівлі, туризму, руху капіталу, інвестиційних процесів, розвитку фондового ринку та інших зрушень, що призведуть до економічного зростання та створення нових робочих місць. Одним з головних критеріїв тут є збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів.
З  одного боку Україна і Республіка Молдова співпрацюють як країни СНД  і для  Румунії є вигідним наближення до умов цієї співпраці. З іншого боку Румунія приєдналася до Вишеградської Угоди, країни якої уніфікували законодавство і близько 90 % експорту/імпорту між ними здійснюється за однаково низькими ставками оподаткування. Тому розвиток транскордонного співробітництва з нею може прискорити приєднання України до цієї Угоди.
РП ТКС ґрунтуватиметься на системі спільних (двох і багатосторонніх) конкретних проектів, інтегрованих у Програму розвитку єврорегіонів в Україні та інші регіональні та міжнародні програми. Ідентифікація, підготовка проектів і подальша їх реалізація органічно поєднуватимуть регіональні (місцеві), державні інтереси та зацікавленість європейських партнерів і міжнародних структур.
Значну роль у РП ТКС відіграватимуть регіональні торгово-промислові палати та розвиток малого і середнього підприємництва. В Єврорегіоні вже існують відповідні Асоціації та на особливу увагу заслуговують молдовські ініціативи щодо реалізації через них частини державних замовлень. 
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Summary
The objectives and forms of transfrontier cooperation in the Euroregion “Upper Prut” as a pilot structure for the UkraineЇEUЇCEE candidate states euroregional collaboration are overviewed in the context of the principle of sustainable spatial development.
Zinoviy Broyde, Valeriy Ievdokymenko.


