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витяги

ПРОТОКОЛ
5-го засідання Консультативно-дорадчої ради з питань розвитку єврорегіонів та транскордонного співробітництва 
при Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України
  							
м. Київ                                                                                  04 червня 2010 року

Час проведення: 12:00-15:30
Місце проведення: Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, зал засідань
Список учасників додається


7.  ПРО ТРЕТІЙ ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РАМКОВОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИТЦВО МІЖ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ОБЩИНАМИ АБО ВЛАСТЯМИ
Бройде Зіновій Самуїлович, радник голови Чернівецької обласної державної адміністрації з питань євроінтеграції та регіонального розвитку виступив з доповіддю на тему «Про участь української сторони в юридичних особах єврорегіонів, що створюються відповідно до законодавства України, EGTC та протоколу № 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво».
У зв’язку з прийняттям ІІІ Протоколу до Мадридської конвенції, що розширює можливості застосування положень EGTC для країн-членів Ради Європи, фактично розпочався процес реформування під вимоги EGTC тих єврорегіонів, до яких українські суб’єкти входять разом з територіальними структурами країн-членів ЄС (Єврорегіони «Буг», «Карпатський», «Верхній Прут» та «Нижній Дунай»).  Згідно з вищенаведеним  орган управління єврорегіону, передбачений статтею 9 Закону «Про транскордонне співробітництво», або інакше названа юридична особа, що надалі діятиме від імені єврорегіону та через яку передбачається залучення коштів ЄС до транскордонних проектів і програм єврорегіону, однозначно буде розташовуватись не в Україні, а в країні-члені ЄС і, відповідно, діяти не за законодавством України, а за правовими і нормативними актами цієї країни- члена ЄС та «acquis communautaire».
Через тимчасову відсутність національної нормативно-правової основи, необхідної для ратифікації Україною ІІІ Протоколу та його перетворення у частину національного законодавства з урахуванням реалій EGTC, необхідно прийняти рішення щодо тлумачення статті 9 Закону України «Про транскордонне співробітництво» у разі утворення органу управління (або іншої юридичної особи), яка виступатиме офіційним (і фінансовим) представником EGTC – єврорегіонів за участі української сторони.
Йдеться про утворення органу управління або іншої юридичної особи, що виступатиме офіційним представником (і отримувачем коштів ЄС) від імені EGTC (Єврорегіону), в якості міжнародної асоціації, до якої від кожної країни, суб’єкти якої беруть участь у цій міжрегіональній (міжмуніципальній) структурі (чи, принаймні, від України) входитиме одна національна юридична особа, яка за законодавством України формується також як асоціація, яку спільно утворюють суб’єкти та учасники транскордонного співробітництва і до якої, відповідно, також можуть входити як центральні органи виконавчої влади, так і суб’єкти приватного права.

За підсумками засідання було вирішено:
Розглянути можливість включення до позиційного документа України пропозиції щодо ширшого відображення карпатсько-альпійського виміру в документі.
12  Розглянути можливість вироблення стратегії України, як транзитного регіону.
13 Активізувати роботу над приєднанням України до Протоколу № 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями стосовно об’єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС) та з нормативно-правового забезпечення участі української сторони у юридичних особах, що виступатимуть офіційними представниками і отримувачами коштів ЄС та інших міжнародних структур від імені EGTC (ОЄС).


