Правила, процедури та методологія роботи
Керівних груп Пріоритетних напрямів ЄСДР
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Як працює Європейська стратегія для Дунайського регіону?

Головними учасниками Стратегії є:
Європейська комісія, виконавчий орган Європейського союзу, яка в 2010 році підготувала
План дій Стратегії. Генеральний директорат з питань регіональної політики (DG REGIO)
підтримує роботу країн-членів Стратегії. У 2018 році запущено перегляд Плану дій 20101
та Цілей Стратегії 2016. Європейська комісія координує Стратегію на політичному рівні за
допомогою Групи Високого рівня.
Група Високого рівня (ГВР) макрорегіональних стратегій складається з офіційних
представників всіх держав-членів ЄСДР. Вона допомагає ЄК у координації політики
Стратегії. ЄК проводить консультації з Групою Високого рівня щодо внесення змін до
Стратегії та плану дій, а також щодо підготовки звітів та моніторингу Стратегії. ГВР також
розглядає напрями політики та визначає пріоритети.
Національні координатори (НК) є основним стратегічним органом у структурі управління
ЄСДР на національному рівні. Вони мають стратегічну координаційну функцію в межах
свого національного уряду. НК координують та ведуть огляд участі своєї країни у
впровадженні ЄСДР, включаючи всі 12 пріоритетних напрямів (ПН). Вони також
пропагують ЄСДР та інформують на національному та регіональному рівні всі відповідні
зацікавлені сторони про ключові події, поточні ініціативи, включаючи узгодження
політики та фінансування. Засідання НК очолює країна, що головує на, яка також готує та
організовує їх за підтримки країни головування тріо у ЄСДР, Європейської комісії (ЄК) та
Дунайського стратегічного пункту (ДСП).
Кожен пріоритетний напрямок координується спільно двома країнами-учасниками, які
консультуються з Комісією, відповідними агенціями ЄС і регіональними органами. Кожна
з двох відповідальних країн призначає координатора. Таким чином, кожна Керівна група
має 2 співкоординаторів.
Керівні групи пріоритетних напрямів складаються з делегованих представників усіх
країн-учасниць Стратегії. Співкоординатори, разом з Керівними групами, забезпечують
реалізацію ЄСДР (наприклад, узгодження планів, цілей, індикаторів і графіків, а також
забезпечення широких контактів між програмами та джерелами фінансування, наданням
технічної допомоги та консультацій). Їх робота є транснаціональною, міжгалузевою та
міжвідомчою. Співкоординатори та Керівні групи також здійснюють оцінку та звітують
щодо ЄСДР - вони визначають прогрес, пов'язаний з поліпшенням, які надають дії і
проекти, та досягнення цілей. Вони також регулярно надають інформацію/звіти про свою
роботу.
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НК беруть активну участь у обговореннях / прийнятті рішень Комітетом з моніторингу
ДТЗ. Участь здійснюється одним із наступних способів: як повноправний член Комітету з
моніторингу ДТЗ, спостерігач, член національної делегації, за участю національних
комітетів або інших формальних / неформальних спільних процедур до зустрічей МК.
Дунайський стратегічний пункт вперше був створений у 2015 році для поліпшення
процесу реалізації Стратегії, підтримки Комісії у координуючих завданнях ЄСДР.
Починаючи з вересня 2018 року, був створений новий Дунайський стратегічний пункт за
підтримки проекту Дунайської транснаціональної програми. Його роль полягає у
підтримці зацікавлених сторін, де це необхідно, у співпраці з інструментами
фінансування, у комунікації з громадськістю (важливі брошури або листівки повинні бути
перекладені на національні мови країн-членів ЄСДР) та у зміцненні потенціалу для
конкретних потреб одного чи іншого Пріоритетного напряму та/ або для зміцнення
потенціалу ЄСДР в країнах, що не є членами ЄС. Секретаріат також має заохочувати
співпрацю між зацікавленими сторонами ЄСДР та забезпечувати надійний моніторинг та
оцінку ЄСДР. Наразі Дунайський стратегічний пункт має 2 офіси: у Відні та Бухаресті.
Стратегія охоплює 14 країн:
•
•

країни Євросоюзу - Німеччина (Баден-Вюртемберг, Баварія), Австрія, Словаччина, Чехія,
Угорщина, Словенія, Румунія, Хорватія та Болгарія;
країни, які не є членами ЄС - Сербія, Боснія та Герцеговина, Чорногорія, Молдова та
Україна.
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Пріоритетні напрями ЄСДР

Стратегією передбачено співпрацю в рамках 11 пріоритетних напрямів з метою
виконання наступних завдань1:
Пріоритет 1 – Мобільність:
1а) внутрішнє судноплавство (координатори - Австрія, Румунія):
-

Збільшення вантажних перевезень річкою Дунай на 20% до 2020 року
Ефективне управління інфраструктурою внутрішнього водного транспорту
Мультимодальні термінали для зв’язку внутрішніх водних шляхів Дунаю і його
приток з залізничним і автомобільним транспортом в регіоні до 2020 року
Гармонізація і обмін даними роботи Річкових інформаційних служб (РІС) Дунаю та
приток
Систематизація освітніх стандартів та підготовка кваліфікованих кадрів в сфері
внутрішнього судноплавства до 2020 року

1б) автомобільний, залізничний транспорт та авіаційне сполучення (координатори Словенія, Сербія):
-

Підтримка вантажних залізничних перевезень та скорочення часу на пасажирські
поїздки залізничним транспортом між великими містами регіону до 2030 року
Підтримка функціональної Базової мережі транспортних коридорів TEN-T
(Транс'європейська транспортна мережа) до 2030 року
Підтримка розвитку Мультимодальних терміналів в портах та інтеграція в їх
мережу інших видів транспорту та можливих логістичних послуг до 2030 року
Поліпшення регіонального авіасполучення і впровадження ініціативи Єдине
європейське небо
Сприяння покращенню вторинних і третинних доріг
Підтримка безпечних та сталих видів транспорту в Дунайського регіоні

Пріоритет 2 – Підтримка сталої енергетики (координатори - Угорщина, Чехія):
-

Досягнення кліматичних і енергетичних цілей Європа-2030
Усунення слабких місць в енергетиці регіону для виконання цілей Енергетичного
Співтовариства
Покращення взаємозв’язку між регіонами шляхом запровадження спільних
проектів, ініціатив та інституцій
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Пріоритет 3 – Розвиток культури та туризму, контакти між людьми (координатори Болгарія, Румунія):
-

Створення бренду Дунайського регіону
Впровадження спільної системи моніторингу туристичних потоків в регіоні
Розробка і підтримка Культурних маршрутів
Розробка зелених туристичних маршрутів в Дунайському регіоні
Робота над альманахом «Голубої Книги» культурної ідентичності регіону
Розробка кластерів та мереж музеїв, інформаційних центрів для збереження
культурної спадщини та природних цінностей
Обмін досвідом та підтримка сучасного мистецтва в Дунайському регіоні

Пріоритет 4 – Відновлення та збереження якості води (координатори - Угорщина,
Словаччина):
-

Виконання завдань викладених у плані управління басейном річки Дунай
Робота з відновлення екосистем Чорного моря до умов 1960-х років
Аналіз та підготовка звіту по Дельті Дунаю для складання Плану управління
Дельтою Дунаю
Забезпечення життєздатності популяцій дунайських осетрових
Розробка та виконання планів управління суббасейнами (Сава, Тиса і Прут)

Пріоритет 5 – Управління екологічними ризиками (координатори - Угорщина, Румунія):
-

Вирішення проблеми дефіциту води і робота по адаптації до змін клімату
Реалізація Дунайського плану управління повенями, скорочення ризику повеней
до 2021 року
Підтримка та оновлення бази даних територій з підвищеним ризиком небезпеки,
забруднених ділянок, ділянок для зберігання небезпечних речовин

Пріоритет 6 – Збереження біорозмаїття, ландшафтів, якості повітря та ґрунтів
(координатори - Німеччина – Баварія, Хорватія):
-

Робота по збереженню середовища для специфічних видів рослин і тварин в
Дельті Дунаю
Відновлення 15% деградованих екосистем, в тому числі ґрунтів, і створення
зеленої інфраструктури в регіоні
Запобігання появі нових чужорідних видів, які можуть становити загрозу
екосистемі регіону
Робота по життєздатності популяцій особливих видів риб, притаманних
Дунайському регіону
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Пріоритет 7 – Розвиток знань і освіти суспільства (координатори - Словаччина, Сербія):
-

Створення мережі для підтримки наукових досліджень та інновацій
Збільшення кількості патентних заявок на 20% з числа країн Дунайського регіону
Збільшення на 20% академічної співпраці між університетами в регіоні
Збільшення випуску спільних видань в рік на 15% між країнами регіону

Пріоритет 8 – Підтримка конкурентоспроможності підприємств (координатори Німеччина – Баден-Вюртемберг, Хорватія):
-

Сучасні технології та інновації через співпрацю торгових палат чи інших
організацій
Створення мережі кластерів для біопромислових компаній
Кращі екологічні технології, очищення стічних вод, утилізація твердих відходів
Конкурентоспроможність та додана вартість підприємств в сільській місцевості
Новітні методики для професійної підготовки кадрів
Для розвитку МСБ освітні проекти та стимулювання торгівлі між країнами регіону

Пріоритет 9 – Інвестиції в освіту та перепідготовку (координатори - Австрія, Молдова):
-

Підвищення рівня зайнятості, особливо серед молоді
Підвищення якості, ефективності освіти та наближення її до потреб ринку
Забезпечення інклюзивної освіти, професійної підготовки та рівних можливостей
Підтримка співпраці між університетами та науково-дослідницькими інститутами

Пріоритет 10 – інституційна спроможність та адміністрування (координатори - Австрія –
Відень, Словенія):
-

Залучення експертного середовища, органів місцевого самоврядування та
громадянського суспільства до Регулярних національних консультацій щодо
формування ефективної політики в регіоні
Розвиток платформи міст Дунайського регіону для співробітництва
Збільшення ефективності тематичних багатосторонніх проектів

Пріоритет 11 – Безпека та боротьба з організованою злочинністю (координатори Німеччина, Болгарія):
-

Співпраця поліції для підвищення безпеки в регіоні, боротьби з організованою
злочинністю та протидії загрозам тероризму
Розробка стратегічної довгострокової співпраці між правоохоронними суб'єктами
Удосконалення систем прикордонного контролю, управління і контролю
документів
Дотримання верховенства закону і боротьба з корупцією
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Ролі та завдання Керівних груп. Методологія роботи

У ЄСДР працює 12 Керівних груп, відповідальних за 12 Пріоритетних напрямів, вказаних у
пункті 2 цього документу. Зустрічі Керівних груп зініціюються координаторами
Пріоритетного напряму принаймні 2 рази на рік.
Зустрічі Керівної групи мають на меті:
•

Гармонізувати підхід до стратегічних завдань, дій, заходів та проектів,

•

Посилити співпрацю між пріоритетними напрямками, таким чином підвищивши
ефективність заходів ЄСДР,
Обговорення технічних, організаційних та фінансових питань, що становлять
загальний інтерес для функціонування Пріоритетних напрямів на міжнародному та
національному рівнях,
Визначити необхідність поглиблення участі інших зацікавлених сторін і суб'єктів у
макрорегіоні,
Уточнити шляхи посилення співпраці з іншими Пріоритетними напрямами та
способи використання синергії,
Запропонувати типи проектів, що мають стратегічне значення для країн ЄСДР,
На запрошення НК вносити пропозиції до важливих питань ЄСДР, які знаходяться
на порядку денному національних координаторів, наприклад, щодо процесу
перегляду Плану дій, комунікаційної стратегії, стратегії оцінки та моніторингу, іншіх
стратегічних та операційних документів Стратегії,
Сприяти обговоренню та вирішенню будь-яких інших питань щодо яких
звернулися Національні координатори з проханням надати пропозиції.

•

•
•
•
•

•

Країна головування ЄСДР за підтримки Європейської Комісії (ЄК) та Дунайського
стратегічного пункту (ДСП), визначає місце, дату та тривалість будь-якого засідання після
консультацій з головою тріо (три країни головуючі попереднього, поточного та
наступного року).
Секретаріат головуючої країни повідомляє електронною поштою про місце проведення,
дату та попередній проект програми засідань принаймні за 6 тижнів до їх початку.
Повідомлення про зустрічі також дублюється на сайті Дунайського стратегічного пункту
на офіційному веб-сайті ЄСДР (www.danube-region.eu).
Країна, головуюча в ЄСДР, має можливість змінити дату та місце проведення засідань
ЄСДР за виняткових обставин і, обґрунтувавши це належним чином.
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Процедури роботи Керівних груп Пріоритетних напрямів ЄСДР:
•

•

•

•

Учасники керівних груп існуючих пріоритетних напрямів, офіційно призначені
відповідальними органами виконавчої влади з країн-учасниць ЄСДР, мають право брати
участь у засіданнях Керівних груп з правом голосу.
Представники Керівних груп мають право замінювати своїх представників шляхом
призначення заступників або шляхом відправлення делегованих осіб на засідання,
заздалегідь повідомивши про заміну електроною поштою координаторів Пріоритетних
напрямів та Дунайський стратегічний пункт.

Представники Європейської комісії та Дунайського стратегічного пункту беруть
участь у засіданнях Пріоритетних напрямів у ролі консультантів (без права голосу),
також представник Дунайськой транснаціональної програми Interreg бере участь у
засіданнях Пріоритетних напрямів з дорадчою роллю (без права голосу).
Національні координатори (НК) або інші зацікавлені сторони з ЄСДР (Національні
контактні пункти, Секретаріати Національних координаторів та громадськи
експерти) можуть бути запрошені до участі у засіданнях Пріоритетного напрямку з
боку країни головування, у консультативній ролі і, якщо цього вимагає порядок
денний засідання Керівної групи, вони не матимуть права голосу.

Прийняття рішень і правила голосування на засіданні Керівної групи
Рішення можуть прийматися тільки офіційними представниками Керівних груп країнчленів ЄСДР або делегованими/призначеними особами, і якщо представлено принаймні
більше половини членів Керівної групи (правило 50% + 1)
Прийняття рішень на засіданні Пріоритетного напряму відбувається консенсусом. Кожна
країна-член Керівної групи має один голос. У разі виникнення спірних моментів, країна
головування або представник, призначений країною головуванням, вирішує, чи рішення
буде відкладено, чи прийнято. Голоси не можуть бути делеговані іншим координаторам
пріоритетних напрямків. Представники Керівних груп мають право утримуватися від
голосування.
Письмовий процес прийняття рішень може бути ініційований країною головування або
(мінімум) координаторами двох пріоритетних напрямків з різних блоків ЄСДР.
Дунайський стратегічний пункт від імені країни головування надсилає проект рішення і
пов'язані з ним документи всім координаторам пріоритетних напрямів електроною
поштою. Для консультації з Керівними групами у координаторів є 10-15 робочих днів, щоб
відповісти у письмовій формі головуванню. Відсутність реакції сприймається як згода.
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У разі виникнення письмового заперечення з боку Керівних груп, всі координатори
пріоритетних напрямів повинні бути поінформовані про заперечення та його причини.
Країна головування узгоджує заперечення з координатором пріоритетного напрямку в
двосторонньому порядку, і у випадку, якщо вирішення не буде знайдено, питання буде
включено до порядку денного наступного засідання Керівної групи пріоритетного
напряму,
Після закінчення часу на відповідь країна головування інформує усіх членів Керівної
групи про прийняття рішення або ж висунення заперечень. Країна головування приймає
рішення про те, чи будуть питання винесені на обговорення відхилені, відстрочені або
включені до порядку денного наступного засідання Керівної групи.
Завдання та функції членів Керівних Груп від України:
•
•
•
•
•
•
•

Участь у засіданнях, зустрічах та заходах Керівної Групи Пріоритетного напряму
Інформування Керівної Групи щодо діяльності країни-партнера, яку представляє
член групи, пов’язану з реалізацію Пріоритетного Напрямку
Сприяння виконанню рішень Керівної Групи в країнах-партнерах ЄСДР
Визначення та підтримка проектів та ініціатив для реалізації Пріоритетних
Напрямків
Моніторинг діяльності Пріоритетного Напрямку та комунікація між членами
Керівної Групи
Проведення консультацій на національному рівні та визначення спільної позиції
Володіння англійською мовою

Матеріал підготовлено Українським інститутом міжнародної політики в рамках проекту
«Стимулювання участі України в ЄСДР за пріоритетними напрямками» за сприяння
Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках проекту «Громадська
синергія» під егідою Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС.
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