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Вступ
Дунай – це найдовша річка на території Європейського Союзу, що є центральною артерією для
мільйонів людей та унікальних природних середовищ. Це також 2857 км транспортних та
торгівельних шляхів, енергетичних коридорів, міграційних рухів та транскордонного культурного
обміну. Охоплюючи територію десяти країн, Дунай є найбільшою у світі міжнародною річкою і
територією, сприятливою для розвитку транснаціональної співпраці.
Стратегія ЄС для Дунайського регіону (ЄСДР) забезпечує комплексну основу для посилення подібної
співпраці між країнами. Об’єднавши 115 мільйонів людей з дев'яти країн-членів ЄС, трьох країнкандидатів ЄС та двох країн-сусідів ЄС, вона виконує важливу інтеграційну та узгоджувальну
функцію. У звітах Європейської Комісії зазначається, що з моменту запуску в 2010 році в рамках
стратегії було успішно сформовано ряд проектів та мережевих утворень, що сприяють вирішенню
спільних проблем. Однак як всередині країн, так і між ними зберігаються суттєві відмінності ,
підкреслюючи необхідність забезпечення та посилення постійного співробітництва. Крім того, деякі
виклики, такі як кліматичні чи демографічні зміни та міграція, стають все більш нагальними і їхнє
вирішення потребує координації на наднаціональному рівні. Внаслідок діджиталізації перед
державами не тільки відкриваються нові можливості, а й постають нові виклики, тому співпраця та
обмін досвідом між Дунайськими країнами матимуть вирішальне значення для запобігання
посиленню нерівності між ними.
Оновлена версія Плану дій ЄСДР – це спроба дати всеохоплюючу відповідь на ряд спільних проблем
та можливостей. План формує стратегічне підґрунтя для ЄСДР, оновлює та концентрує завдання
2010 року та “вбудовує” ЄСДР в інші проекти (див. частину I).
Оскільки основними ініціаторами та виконавцями ЄСДР є країни-учасниці Стратегії, найбільша
частина Плану дій (частина ІІ) концентрується на діяльності країн-учасниць через Національних
координаторів (НК) за 12 Пріоритетними напрямами (ПН). У цілях розвитку Дунайського регіону
було визначено 85 дій (в середньому сім дій на ПН) у широкому спектрі пріоритетів, починаючи від
покращення мобільності та закінчуючи безпекою. Європейська Комісія, виступаючи протягом
усього процесу перегляду ЄСДР у ролі стратегічного радника, що ставив за мету поєднати власний
досвід із реаліями ПН, запропонувала консолідовану версію даного Плану дій у постійній
координації з ПН та НК. Важливий внесок = Дунайського стратегічного пункту (Danube Strategy Point
(DSP)) полягає у комунікаціях із населенням шляхом проведення онлайн-консультацій та публічних
слухань, які сприяли залученню до процесу перегляду представників громадянського суспільства.
Метою Плану дій ЄСДР є забезпечення повномасштабної реалізації потенціалу Дунайського регіону.
Це, зокрема, включає, але не обмежується необхідністю забезпечити мобілізацію фінансових
ресурсів Спільні дії включають також розбудову зв’язків, спрямованих на обмін досвідом,
гармонізацію, , узгодження політик, нарощування потенціалу, розвиток громадянського суспільства
та волонтерських ініціатив. Ці завдання не вимагають значних ресурсів, але мають великий
потенціал. Спільною метою кожного завдання є досягнення взаємної вигоди та забезпечення
результативності дій у Дунайському регіоні. Для цього ключовим елементом є співпраця. Стратегія
залишається відкритою для всіх.

4

Зміст
Вступ ............................................................................................................................................................ 4
Передумови перегляду Плану дій ЄСДР ..................................................................................................... 6
1. Ключові елементи ............................................................................................................................. 6
ДІЇ ............................................................................................................................................................... 10
Огляд ..................................................................................................................................................... 10
ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ 1А: МОБІЛЬНІСТЬ НА ВОДНИХ ШЛЯХАХ ...................................................... 14
ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ 1Б: ЗАЛІЗНИЧНА, АВТОМОБІЛЬНА, ПОВІТРЯНА МОБІЛЬНІСТЬ ................... 18
ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ 2: СТАЛА ЕНЕРГЕТИКА .................................................................................. 23
ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ 3: КУЛЬТУРА ТА ТУРИЗМ .............................................................................. 29
ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ 4: ЯКІСТЬ ВОДИ ............................................................................................ 33
ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ 5: ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ ................................................................................ 38
ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ 6: БІОЛОГІЧНЕ ТА , ЛАНДШАФТНЕ РІЗНОМАНІТТЯ, ЯКІСТЬ ПОВІТРЯ ТА
ҐРУНТУ .................................................................................................................................................... 43
ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ 7: СУСПІЛЬСТВО ЗНАНЬ ................................................................................ 52
ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ 8: КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ..................................... 56
ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ 9: ЛЮДИ ТА НАВИЧКИ .................................................................................. 61
ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ 10: ІНСТИТУЦІЙНА СПРОМОЖНІСТЬ ТА СПІВПРАЦЯ ................................... 68
ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ 11: БЕЗПЕКА .................................................................................................. 72

Посилання .............................................................................................................................................. 76
ДОДАТОК 1: Календарний план перегляду Плану дій.......................................................................... 77
ДОДАТОК 2: Топографічна карт а Дунайського регіону ...................................................................... 78

5

Передумови перегляду Плану дій ЄСДР
1. Ключові елементи
а) Загальні принципи: Стратегія ЄС для Дунайського регіону (ЄСДР) – одна з чотирьох
макрорегіональних стратегій ЄС (МРС) 1. На основі стратегічних напрацювань країн Дунаю та у тісній
співпраці із ними як основними розпорядниками ініціативи Європейська Комісія розробила два
документи для ЄСДР: Повідомлення Європейської Комісії іншим інституціям ЄС(COM 2010a) та
супровідний План дій від 2010 року (COM 2010b). План дій має форму робочого документа
персоналу Комісії. Він включає лише дії, які (COM 2010b, стор. 4-5):
• спрямовані на вирішення загальновизнаних потреб у колективній діяльності/ підході;
• мають значення на рівні макрорегіону або значної його частини, тобто є
транснаціональними;
• є обґрунтованими для суб'єктів Дунайського регіону (практично, юридично та фінансово);
• є взаємопов'язаними та взаємодоповнюючими.
б) Мета перегляду Плану дій ЄСДР має три складові. По-перше, за десятиліття з моменту
розроблення першого Плану дій постала необхідність оновлення змісту з врахуванням нових
викликів. Дії також були впорядковані: у порівняні з 137 діями у Плані дій 2010 року, їхню кількість
у новому Плані зменшено на 40% до 85 дій . Новий План також було доповнено новими темами
(наприклад, Штучний інтелект у ПН 8). По-друге, новий План дій має стати стратегічною основою
імплементації ЄСДР. Його мета виходить за рамки суто робочого плану та полягає в забезпеченні
загального орієнтиру для визначення і розробки ініціатив та на всіх рівнях, забезпечуючи при цьому
надійну основу для конкретних заходів на наступні роки. По-трете, за мету було поставлено
досягнення кращої узгодженості Плану дій ЄСДР з іншими програмами та інструментами
фінансування, а саме:
•

•

•

програмами Політики згуртування – національними/регіональними/ територіальними
програмами в рамках Європейського фонду регіонального розвитку (ERDF), Європейського
соціального фонду (ESF), Фонду зґуртування (CF) та Європейського фонду морського та
рибного господарства (EMFF);
іншими інструментами та програмами фінансування ЄС, такими як Інструмент
передвступної допомоги (IPA), Європейський інструмент сусідства (ENI)/ Інструмент
сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва (NDICI), Інструмент об’єднання Європи
(CEF), програми LIFE, HORIZON Європа тощо;
програмами національного/ регіонального/ місцевого фінансування Дунайських країн.

Це стосується включення пріоритетів МРС у програми та інструменти фінансування. Чим чіткіше
визначено дії та цілі ЄСДР, тим простіше різним програмам та інструментам фінансування
вбудовувати їх у власні цілі або визначати потенціал взаємодії та взаємодоповнення.

МРС - це “комплексна рамкова програма, схвалена Європейською Радою, спрямована на вирішення
спільних проблем, з якими стикається визначений географічний район у відношенні держав-членів та третіх
країн, розташованих у тому самому географічному районі, для яких посилена співпраця сприятиме
досягненню економічної, соціальної та територіальної згуртованості. Підтримку програмі можуть надавати
структурні та інші фонди ЄС, , ”. Стаття 2(31) Регламенту (ЄС) 1303/2013 від 17.12.2013 р. щодо Регламенту про
загальні положення щодо структурних фондів ЄС.
6
1

в) Процес перегляду розпочався у травні 2018 року. Основні етапи та хронологія викладені у
Додатку 1. Повідомлення щодо ЄСДР від 2010 року (COM 2010a) не втратило юридичної сили. Це
означає, що принципи, викладені у Повідомленні, залишаються цілком чинними, включаючи
положення щодо управління ЄСДР та структуру, що засновується на чотирьох стовпах та дванадцяти
пріоритетних напрямах (див. Рисунки 1 та 2). Тим не менш, План дій розглядається як “документ,
що постійно еволюціонує”, що означає, що Дунайські країни повинні переглядати його на
необхідність адаптації.

Рисунок 1: Механізми управління ЄСДР (джерело: https://danube-region.eu/about/governance)

Рисунок 2: Структура ЄСДР: стовпи та пріоритетні напрями (джерело: ДСП 2019a, с. 39)
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Дунайська транснаціональна програма (DTP) пов'язана як з пріоритетами ЄСДР, так і з підтримкою
структури управління ЄСДР 2 (наприклад, підтримка Координаторів ПН, Дунайського стратегічного
пункту (DSP) та щорічних форумів).
г) Основні посилання на переглянутий План дій містяться у:
• правових положеннях щодо Структурних фондів ЄС, ERDF, EMFF, ETC, IPA та NDICI – спочатку
на основі проектів регламентів щодо періоду після 2020 року, запропонованих Комісією,
але пізніше необхідно буде посилатися на остаточні регламенти;
• емпіричних даних: дослідженнях (наприклад, DSRN 2013, COWI 2017, CESCI 2019), доповідях
Комісії COM (2013, 2014, 2016, 2019), Євростату, Рейтингу регіональних інновацій (EU
Regional Innovation Scoreboard) тощо. Ці матеріали належним чином враховують специфіку
Дунайського регіону, існуючі проблеми та можливості, а також досягнення та прорахунки. ;
• даних, розроблених під час самого процесу перегляду: оперативній оцінці (див. DSP 2019a,
стор. 10), Спільному внеску пріоритетних напрямів та національних координаторів (ДСП
2019a), результатах онлайн-консультацій (DSP 2019b), а також громадських слуханнях під
час щорічного форуму в Бухаресті (2019c).

2. Стратегічні рамки
a) Політичний контекст ЄС
Вектор, закладений у Порядку денному 2020 року, на який посилається Повідомлення щодо ЄСДР
від 2010 року, знайшов продовження у Стратегічному порядку денному ЄС на 2019-2024 3 роки, яка
була затверджена Європейською Радою 20 червня 2019 року. Вона зосереджена на чотирьох
основних пріоритетах:
• Захист громадян і свобод
• Розвиток міцної та життєздатної економічної бази
• Створення кліматично нейтральної, зеленої, справедливої та інклюзивної Європи
• Просування європейських інтересів та цінностей на світовій арені.
План дій узгоджується з цими пріоритетами в тих питаннях, які стосуються ЄСДР.
Виходячи з критеріїв, зазначених у главі 1, та враховуючи особливості політичних цілей,
запропонованих Регламентом щодо ЄФРР, ESF, CF, JTM 4, IPA та NDICI після 2020 року, Дунайські
країни розробили та затвердили п’ять стратегічних цілей ЄСДР (ДСП 2019a, стор. 20):
1. Протидія кліматичним змінам
2. Стимулювання сталого розвитку
3. Створення та впровадження суспільства знань, стимулювання економіки та боротьби з
бідністю
4. Поліпшення мобільності та зв’язку
5. Підвищення демократії, ефективного управління та залучення громадянського
суспільства та молоді
Спільний внесок (DSP 2019a, стор. 22) додатково визначає “горизонтальні рамки, відповідні для
кожної з п'яти стратегічних цілей, що мають бути впроваджені у 12 пріоритетних областях”: (1)
діджиталізація та (2) міграція і демографічні зміни. Спираючись на “ Європейську Зелену Угоду” 5 та

На період 2021-2027 р. ст. 15 (2) запропонованого регламенту про ЄТС вказує: “коли [транснаціональна]
програма Interreg підтримує макрорегіональну стратегію, завдання ERDF […] будуть спрямовані на досягнення
цілей цієї стратегії” (COM (2018) 374, остаточний, від 29.05.2018).
3
див. https://www.consilium.europa.eu/uk/eu-strategic-agenda-2019-2024/
4
Механізм справедливого переходу, в т.ч. Фонд справедливого переходу (Just Transition Fund)
5
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
2
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мету досягти кліматичної нейтральності в ЄС до 2050 року 6, дуже важливим є подальше включення
(3) протидії зміни клімату та забезпечення сталого розвитку до ряду горизонтальних цілей. Оскільки
структура ЄСДР з 12 пріоритетними напрямками залишається незмінною, успішне впровадження
цих горизонтальних питань вимагає тісної співпраці між відповідними ПН.
б) Геополітичний контекст
Дунайський регіон відіграє ключову роль у консолідації останнього розширення ЄС та інтеграції
країн із значними економічними та соціальними відмінностями. Цей План дій повинен сприяти
покращенню даної ситуації. Більше того, Дунайський регіон розташований у визначній
геополітичній зоні: Чорне море є воротами до Центральної Азії, Росії та Китаю, а також до Туреччини
та Близького Сходу. “Роль Чорноморського басейну як ключового елемента для зближення
регіонів” була визнана у Стратегії поєднання ЄС та Азії 2018 року.
У Дунайському регіоні існує ряд ініціатив різного масштабу щодо секторів (наприклад,
судноплавство чи екологія) та географічного положення (наприклад, річці Дунай, Карпатах або
Чорному морі). Щодо регіону існують установи та документи, які мають довшу історію за ЄСДР,
наприклад Дунайська комісія (Белградська конвенція 1948 р.), або МКЗД (Міжнародна комісія із
захисту річки Дунай), створена у 1998 році, Центральноєвропейська ініціатива, розпочата у 1989
році. Карпатська конвенція, яка набула чинності в січні 2006 року, охоплює гірську територію на
півночі Дунайського регіону і включає шість країн Дунаю, а також Польщу. Так само Альпійська
конвенція, впроваджена в 1991 році, стосується сталого розвитку Альпійського регіону, що включає
німецькі, австрійські та словенські регіони. Ініціатива “Чорноморська синергія” ЄС була
започаткована в 2007 році та включає чорноморські країни, а також Вірменію, Азербайджан, Грецію
та Республіку Молдова. Інший важливий контекст – це беззаперечна підтримка ЄС європейського
вектору розвитку Західних Балкан та ініціативи, схваленої лідерами ЄС та Західних Балкан, такі як
Договір про транспортне співтовариство 7 та Багаторічний план дій щодо регіонального
економічного простору 8 на Західних Балканах (2017), або Софійська декларація та пріоритетний
порядок денний 9 (2018). Європейська Комісія доповнила ці зусилля Стратегією щодо Західних
Балкан 10, прийнятою у 2018 році та переглянула методологію розширення ЄС 11 від лютого 2020
року. В останні роки з'явилася Ініціатива Тримор’я, яка охоплює також значні частини Дунайського
регіону. Що стосується численних регіональних чи галузевих ініціатив, що виходять за рамки
існуючих стратегій та програм ЄС, існує потреба у їхній координації для виявлення потенціалу
сумісних дій, перспектив взаємодоповнення та уникнення дублювання завдань.
Крім того, у ЄСДР потрібно також за потреби враховувати межі сумісної відповідальності з
Стратегією ЄС для регіону Адріатичного та Іонічного морів (EUSAIR) та Стратегією ЄС щодо
Альпійського регіону (EUSALP)
Зрештою, Стратегія ЄС для Дунайського регіону відіграє визначальну роль у поглибленні
європейської інтеграції, посиленні співробітництва із країнами-кандидатами та сусідами ЄС, що є
Пропозиція до регламенту, що встановлює рамки для досягнення кліматичної нейтралітету та про внесення
змін до Регламенту (ЄС) 2018/1999 (Європейського закону про клімат) – Брюссель, 4.3.2020 - COM (2020) 80
остаточний
7
OJ L 278, 27.10.2017, с. 3–53
8
https://www.rcc.int/docs/383/multi-annual-action-plan-for-a-regional-economic-area-in-the-western-balkans-six
9
https://www.consilium.europa.eu/media/34776/sofia-declaration_en.pdf
10
COM/2018/065 остаточний "A credible enlargement perspective for and enhanced EU engagement with the
Western Balkans”: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52018DC0065
11
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/enlargement-methodology_en.pdf
6

9

приорітетним для України з 2014 року. Дії ЄСДР охоплюють весь Дунайський регіон, зокрема
сільськогосподарські та гірські місцевості (див. топографічну карту у Додатку 2).

ДІЇ
Дії, описані нижче, значною мірою ґрунтуються на “Спільному внеску” ("Consolidated Input"),
наданому Координаторами ПН та НК (DSP 2019a), який був схвалений НК та переданий Комісії 11
липня 2019 року, а також на додатковому внеску, наданому під час консультації НК з
Координаторами ПН щодо першого проекту переглянутого плану дій в період з 17 вересня по 31
жовтня 2019 року.
Вони також беруть до уваги дані, надані галузевими Генеральними директоратами Комісії (DG).

Огляд

Загалом у 12 пріоритетних напрямах визначено 85 дій. Перш ніж перейти до більш детального
опису, у наступній таблиці наведено огляд дій, розподілених у відповідності до стовпів та ПН.
СТОВП 1: ОБ’ЄДНАННЯ РЕГІОНУ
ПН 1a Мобільність на водних ДІЯ 1: Сприяти покращенню якості водних шляхів, портової інфраструктури
шляхах
та управління
ДІЯ 2: Посилити розвиток бізнесу
ДІЯ 3: Сприяти модернізації флоту
ДІЯ 4: Підтримати подальший розвиток та вдосконалення Річкових
інформаційних служб (River Information Services)
ДІЯ 5: Сприяти покращенню якості освіти та умов праці
ДІЯ 6: Сприяти спрощенню, гармонізації та діджиталізації адміністративних
процесів
ПН
1б
Залізнична, ДІЯ 1: Завершити формування мережі TEN-T (залізничне та автомобільне
автомобільна,
повітряна сполучення) в Дунайському регіоні, беручи до уваги можливі труднощі і
мобільність
перепони, екологічні, економічні та політичні виклики, особливо на
прикордонних ділянках
ДІЯ 2: Підтримати розвиток залізничних вантажних коридорів (Rail Freight
Corridors), які є частиною Європейської залізничної мережі для
конкурентних вантажних перевезень (Регламент 913/2010 ЄС) з
розширенням їхньої дії на територію країн-кандидатів та країни-сусідів ЄС.
ДІЯ 3: Поглибити співпрацю між стейкхолдерами у галузі повітряного руху з
метою покращення регіональної єдності та підготовки плану для
впровадження повітряних маршрутів на короткі дистанції
ДІЯ 4: Забезпечити сталість транспортних систем та мобільності у містах
ДІЯ 5: Поліпшити регіональну/ місцеву транскордонну інфраструктуру та
доступ до сільських районів шляхом сприяння розвитку вторинної та
третинної транспортної інфраструктури
ДІЯ 6: Забезпечити подальшу розробку вузлового планування для
забезпечення мультимодальності
ДІЯ 7: Розробка інтелектуальних транспортних систем на основі екологічних
технологій, особливо в міських регіонах
ДІЯ 8: Підвищити обізнаність щодо безпеки дорожнього руху та сприяти
обміну кращими практиками
ПН 2
ДІЯ 1: Займатись подальшим вивченням можливостей сталого
Стала енергетика
використання біомаси, сонячної та геотермальної енергії, гідроенергетики
та енергії вітру для підвищення рівня енергетичної незалежності, сприяти
та надавати підтримку багатоцільовим транскордонним проектам щодо
використання відновлювальної енергії
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ДІЯ 2: Сприяти підвищенню енергоефективності та використанню енергії з
відновлюваних джерел в житлових системах та системах опалення,
зокрема у мережах централізованого опалення та охолодження, а також у
теплоелектростанціях з комбінованим циклом
ДІЯ 3: Сприяти декарбонізації та зменшенню викидів забруднюючих
речовин у транспортному секторі, зокрема, у сфері громадських і
вантажних перевезень, шляхом розвитку альтернативних видів палива
ДІЯ 4: Вдосконалювати енергоефективні, економічні та інноваційні
низьковуглецеві технології, включаючи необхідність пошуку ефективних
рішень за умови дотримання принципу технологічної нейтральності
ДІЯ 5: Сприяти посиленню регіональної співпраці з метою об’єднання
енергетичних ринків з особливою увагою до проектів в рамках Ініціативи зі
створення газотранспортної мережі країн Центральної та Південно-Східної
Європи (CESEC)
ДІЯ 6: Забезпечувати обмін досвідом та підтримку діяльності зі зниження
рівня енергетичної бідності для підвищення захисту вразливих споживачів
та розширення можливостей для участі в енергетичному ринку
ДІЯ 7: Дослідити нові та інноваційні рішення зберігання енергії, зокрема у
надрах землі
ДІЯ 8: Сприяти обміну інформацією та кращими практиками для
поглиблення співпраці, налагодження взаємодії та ініціювання спільних
проектів з іншими макрорегіональними стратегіями та відповідними
стейкхолдерами на європейському та глобальному рівні
ДІЯ 9: Підтримувати проекти, пов'язані з енергетичною галуззю
ПН 3
ДІЯ 1: Сприяння розвитку сталого туризму в Дунайському регіоні та
Культура та туризм, контакти капіталізація проектів ЄСДР у сферах культури, природи та туризму
між людьми
ДІЯ 2: Підтримка та просування культурного туризму в Дунайському регіоні
ДІЯ 3: Інвестування в якісні продукти, послуги, інноваційні форми бізнесу в
галузі туризму та культури, просування навичок, освіти та створення
робочих місць в суміжних сферах
ДІЯ 4: Розробити культурний маршрут “Смарт-пункт призначення Дунай”
ДІЯ 5: Сприяння та заохочення розвитку культурної діяльності та творчих
секторів
ДІЯ 6: Підтримка культурної спадщини в Дунайському регіоні
СТОВП 2: ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ПН 4
ДІЯ 1: НЕБЕЗПЕЧНІ РЕЧОВИНИ: Сприяти моніторингу, попередженню та
Якість води
зменшенню рівня забруднення води небезпечними речовинами
(Контрольний список ЄС щодо небезпечних речовин, боротьба із
забрудненням якими вимагає першочергових заходів, список потенційно
небезпечних хімічних речовин, а також перелік потенційних забруднювачів,
характерних для басейну Дунаю, наприклад мікропластик, пластмаси,
фармацевтичні препарати, ПФОСК)
ДІЯ 2: СТІЧНІ ВОДИ: Забезпечити збільшення інвестицій у будівництво,
модернізацію, підтримання та відновлення міських очисних споруд та
сприяти альтернативним методам збору та очищення стічних вод у
сільських населених пунктах, включаючи заходи, спрямовані на розбудову
регіонального та місцевого потенціалу в басейні Дунаю
ДІЯ 3: ВОДА ТА СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО: сприяти запобіганню та
зменшенню рівня дифузного забруднення, утриманню поживних речовин,
раціональному зрошенню та повторному використанню води, сприяти та
розвивати активний процес діалогу та співпраці між органами,
відповідальними за сільське господарство та захист довкілля з метою
забезпечення раціонального використання водних ресурсів
ДІЯ 4: ПИТНА ВОДА: Сприяти заходам, спрямованим на зменшення
дефіциту знань, пов’язаних із охороною водних ресурсів та забезпеченням
постачання питної води
ДІЯ 5: МІГРАЦІЯ РИБИ: Сприяти заходам, спрямованим на забезпечення
міграції риби в басейні р. Дунай
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ДІЯ 6: ЗМІНА КЛІМАТУ: Сприяти заходам, спрямованим на адаптацію до
впливу змін клімату на якість та кількість водних ресурсів
ДІЯ 7: ІНСТРУМЕНТИ: Посилювати співробітництво, накопичення та обмін
знаннями, а також забезпечити стабільне фінансування заходів щодо
забезпечення належної якості води в Дунайському регіоні
ПН 5
ДІЯ 1: Надавати належну підтримку для розробки та виконання планів
Екологічні ризики
управління ризиками для різних видів загроз
ДІЯ 2: Розширити потенціал та межі охоплення басейнових/регіональних
систем прогнозування та попередження та розробити процедур швидкого
реагування
ДІЯ 3: Забезпечити розвиток методів попередження стихійних лих та рівня
готовності урядових та неурядових організацій до ліквідації наслідків
ДІЯ 4: Зменшити антропогенний вплив, що призводить до посилення
природних ризиків та завдає екологічної шкоди
ДІЯ 5:Займатись прогнозуванням наслідків зміни клімату на регіональному
та місцевому рівні
ПН 6
ДІЯ 1: Забезпечити транснаціональне співробітництво та узгодити
Біологічне та ландшафтне стратегічні документи щодо управління територіями річкового басейну
різноманіття, якість повітря Дунаю, що підлягають охороні
та ґрунту
ДІЯ 2: Сприяти розвитку потенціалу національних та місцевих органів
влади, неурядових організацій, експертних та наукових громад у питаннях,
що стосуються захисту навколишнього середовища
ДІЯ 3: Забезпечити розробку та/ або реалізацію планів дій щодо управління
та/ або планів дій щодо збереження зникаючих зонтичних видів
Дунайського регіону
ДІЯ 4: Сприяння проведенню науково- дослідних розробок та застосуванню
найбільш відповідних методів профілактики та контролю поширення ІЧВ та
управління пріоритетними шляхами розповсюдження відповідно до
стратегії Дунайської мережи інвазійних чужорідних видів (DIAS) та
Регламенту (ЄС) 1143/2014 про запобігання занесенню та поширенню
інвазійних чужорідних видів (ІЧВ)
ДІЯ 5: зеленої інфраструктури ЄС у Дунайському регіоні
ДІЯ 6: Сприяти екологічній взаємодії через співпрацю між
макрорегіональними стратегіями
ДІЯ 7: Покращення та/ або підтримка екологічних систем, пов'язаних з
ґрунтом
ДІЯ 8: Визначення територій , що забруднені застарілими пестицидами та
подібними хімічними залишками та підготовка плану санації та плану
управління ризиками у випадку екологічних аварій
ДІЯ 9: Вживати заходи щодо поступового зменшення забруднення повітря,
і щонайменше, дотримуватись граничних значень забруднюючих речовин
відповідно до Директиви про якість повітря
ДІЯ 10: Стимулювати управління та екологічне відновлення водно-болотних
угідь, особливо в дельті Дунаю
СТОВП 3: ПІДТРИМКА ПРОЦВІТАННЯ
ПН 7
ДІЯ 1: Сприяти координації європейських, національних та регіональних
Суспільство знань
фондів для стимулювання НДДКР в наукових областях, приорітетних для
Дунайського регіону
ДІЯ 2: Сприяти участі країн Дунаю в програмах ЄС для науковців та
дослідників, зокрема в програмі HORIZON Європа
ДІЯ 3: Посилювати співпрацю між університетами, науково-дослідними
організаціями та МСП в Дунайському регіоні
ДІЯ 4: Забезпечити підвищення обізнаності та популяризацію науки та
інновацій у Дунайському регіоні
ДІЯ 5: Сприяти обміну інформацією та досвідом з метою підготовки
майбутніх стратегічних документів з НДДКР, що передбачаються у новому
програмному періоді
ДІЯ 6: Сприяти горизонтальному співробітництву в галузі науки та техніки
для всіх ПН та інших макрорегіональних стратегій
12

ПН 8
Конкурентоспроможність
підприємств

ДІЯ 1: Сприяти співпраці та обміну знаннями між МСП, науковими колами,
державним сектором та громадянським суспільством у сферах компетенцій
Дунайського регіону
ДІЯ 2: Створення інноваційної цифрової екосистеми в Дунайському регіоні
з метою підтримки МСП у вирішенні проблем діджиталізації
ДІЯ 3: Поліпшення рамкових умов, програм підтримки та розбудови
потенціалу стейкхолдерів для посилення співпраці між кластерними
ініціативами та регіональними стратегіями інновацій з акцентом на сільські
райони
ДІЯ 4: Поліпшити підтримку МСП під керівництвом жінок для посилення
інноваційного та цифрового потенціалу
ДІЯ 5: Посилити застосування технологій штучного інтелекту (ШІ) в малих і
середніх підприємствах Дунайського регіону
ПН 9
ДІЯ 1: Інтенсифікація співпраці навколо ринку праці
Люди та навички
ДІЯ 2: Діджиталізація та інновації у світі праці
ДІЯ 3: Інтеграція соціально вразливих груп населення на ринок праці
ДІЯ 4: Боротьба з бідністю та промоція соціальної інклюзії для всіх
ДІЯ 5: Якість та ефективність системи освіти та професійної підготовки
ДІЯ 6: Актуальні та якісні навички, компетенції та знання
ДІЯ 7: Концепція навчання впродовж життя та мобільність навчання
ДІЯ 8: Інклюзивна освіта, рівність, спільні цінності та сталий розвиток
СТОВП 4: ЗМІЦНЕННЯ ДУНАЙСЬКОГО РЕГІОНУ
ПН 10
ДІЯ 1: Вдосконалити інституційний потенціал з метою надання якісних
Інституційна спроможність та державних послуг
співпраця
ДІЯ 2: Сприяти адміністративній співпраці громад, які проживають у
прикордонних територіях
ДІЯ 3: Перегляд недоліків, пов'язаних з низькою швидкістю абсорбції
коштів ЄС та програми Invest EU
ДІЯ 4: Підтримка кращої координації фінансування
ДІЯ 5: Випробування та підтримка інноваційних схем фінансування (для
місцевих акторів та громадянського суспільства)
ДІЯ 6: Сприяння співпраці, побудованій на взаємній довірі між державними
та недержавними суб'єктами для підвищення добробуту жителів
Дунайського регіону
ДІЯ 7: Посилення залучення громадянського суспільства та місцевих акторів
у Дунайському регіоні
ДІЯ 8: Підвищення потенціалу міст та муніципалітетів для сприяння
місцевому та регіональному розвитку
ПН 11
ДІЯ 1: Наступальна безпека – посилення співробітництва поліції з метою
Безпека
покращення безпеки та боротьби з серйозною та організованою
злочинністю в країнах ЄСДР та посилення зусиль проти терористичних
загроз
ДІЯ 2: Сприяння стратегічній довгостроковій співпраці між
правоохоронними органами вздовж річки Дунай шляхом розширення
співпраці
ДІЯ 3: Удосконалення систем прикордонного контролю, перевірки
документів та співпраці з консульських питань у Дунайському регіоні
ДІЯ 4: Сприяння верховенству права та боротьбі з корупцією
ДІЯ 5: Створення структури Дунайського форуму
ДІЯ 6: Спільна робота з Пріоритетним напрямком 1а “Мобільність на водних
шляхах”
ДІЯ 7: Проведення Міністерської конференції кожні 3 роки
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ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ 1А: МОБІЛЬНІСТЬ НА ВОДНИХ ШЛЯХАХ
А) Стратегічні рамки

1) Завдання ПН 1а у Плані дій 2010 року: «покращення мобільності та мультимодальності на
водних шляхах» 12
Завдання ПН (2019 рік):
• Оптимальне управління та покращення умов судноплавства, а також берегової
інфраструктури гармонізованим та екологічно сталими способами
• Підтримка транснаціональних ініціатив щодо заохочення внутрішнього судноплавства
та розвитку бізнесу з метою збільшення частки водного транспорту у Дунайському
регіоні
• Розвивати Дунайський флот з метою зменшення викидів парникових газів, забруднення
повітря та води та підвищення енергоефективності
• Запровадити узгоджені річкові інформаційні служби на Дунаї та його судноплавних
притоках відповідно до європейських законодавчих положень та забезпечити
міжнародний обмін даними
• Вирішити дефіцит кваліфікованих кадрів та гармонізувати стандарти компетенції для
професій Дунайського судноплавства
• Створення ефективних, орієнтованих на обслуговування та прозорих адміністративних
процедур, особливо прикордонного контролю, в рамках судноплавства по Дунаю та
його притоках
2) Положення ЄС щодо політики згуртованості
• Відповідні завдання політики:
o PO 1, "розумніша Європа";
o PO 2, "більш зелена Європа"; та
o PO 3, "більш об’єднана Європа"
• Специфічні завдання: "розробка сталого, кліматично стійкого, безпечного та
інтермодального TEN-T"
3) Положення ЄС щодо політики розширення (IPA)
• Зміцнення економічного та соціального розвитку через посилення зв’язків та
регіонального розвитку
• Підтримка територіального та транскордонного співробітництва
4) Положення ЄС щодо політики сусідства
• Підтримувати та сприяти діалогу та співпраці з третіми країнами та регіонами,
охопленими Європейською політикою сусідства
5) Галузева політика
• Біла Книга щодо транспортної політики ЄС (2011)
• Європейський План дій NAIADES II щодо підтримки внутрішнього судноплавства
(2018)
• Цифрова внутрішня навігація (Digital Inland Navigation (DINA)), Робочий документ
(2018) та дослідження стосовно DINA (Жовтень 2017)
• Мережа TEN-T, особливо Регламент (ЄС) 1315/2013
• Інструмент об’єднання Європи (Connecting Europe Facility (CEF)), Регламент (ЄС)
1316/2013
У повідомленні (COM 2010a, стор. 6) ПН 1а та 1б перераховані окремо. Однак у Плані дій на 2010 рік ПН 1
розглядається як один ПТ "для поліпшення мобільності та мультимодальності" (COM 2010b, с.9-17). На
практиці виникли два окремих ПН (1a та 1b); тим не менш, такі аспекти як "мультимодальність вимагають
поглибленої співпраці
14
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•

Договір про створення транспортного співтовариства (ЄС-Західні Балкани), що
стосується автомобільного, залізничного, морського, внутрішнього водного,
інтермодального/ комбінованого транспорту
Декларація щодо ефективного обслуговування водної інфраструктури на р. Дунай
та його судноплавних притоках (Люксембург 2012 р.) та Генеральний план
відновлення та обслуговування фарватеру р. Дунай та його судноплавних притоках
Міністерські висновки щодо ефективного відновлення та утримання
інфраструктури водних шляхів на Дунаї та його судноплавних притоках , зустрічі
Дунайських країн на рівні міністрів у 2014, 2016 та 2018 роках
Водне законодавство ЄС, особливо Водна рамкова директива (2000/60/ЄС)
Директива про природні середовища (92/43/ЄЕС), що пов’язана із Директивою про
птахів (2009/147/ЄС)
Директива (ЄС) 2397/2017 про визнання професійних кваліфікацій у внутрішньому
судноплавстві Директива (ЄС) 1629/2016 про встановлення технічних вимог до
суден внутрішнього плавання Директива 2005/44/ЄС про узгоджені річкові
інформаційні послуги и (RIS) на внутрішніх водних шляхах Співтовариства Конвенція
щодо режиму судноплавства по Дунаю ("Белградська конвенція")
Рамкова угода про басейн річки Сави
Спільна морська програма для Чорного моря
Національна директива про граничні значення викидів (NECD), Директиви про
якість навколишнього повітря (AAQD)

Б) Дії та цілі
ПЕРЕДУМОВИ ТА ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
У рамках ПН 1а був розроблений документ щодо аналізу недоліків, спрямований на визначення
тематичних сфер та географічних зон, які потребують додаткових заходів для досягнення
визначених цілей. Це в першу чергу проаналізовано проектні заходи за період між 2010 і 2018
роками, на основі проектної бази даних, яка підтримується ПН 1а з 2011 року. ПН 1а використала
цей аналіз недоліків як можливість критично переглянути та оновити перелік цілей, напрямків
діяльності та пріоритетів на основі оцінки фактичних результатів у галузі внутрішнього
судноплавства, змін політики та встановлення зворотного зв'язку із стейкхолдерами. Спираючись
на досвід, накопичений з 2010 року та результати роботи Керівної групи ПН 1а, Технічний
секретаріат запропонував наступну категоризацію цілей та дій, затверджених членами Керівної
групи.
ДІЯ 1: Сприяти покращенню якості водних шляхів, портової інфраструктури та управління
Опис: Метою цієї дії є оптимальне управління та покращення умов судноплавства, а також берегової
інфраструктури шляхом узгодження дій та на основі екологічних методів. Для того, щоб досягти
цього, ПН 1а сприятиме управлінню внутрішніми водними шляхами з метою забезпечення та
закріплення «Гарного стану судноплавства» та належних умов проходу на Дунаї та його
судноплавних притоках (відповідно до Регламенту TEN-T 13 та Генерального плану відновлення та
обслуговування фарватеру), що забезпечує реалізацію завдань з урахуванням цілі щодо захисту
навколишнього середовища та кліматичних факторів. Ця Дія також сприяє досягненню «Доброго
екологічного стану» та «Належного
природоохоронного статусу», відповідно до Водної рамкової директиви 14 та про охорону
природних середовищ існування та дикої флори і фауни шляхом застосування інтегрованого підходу
під час впровадження проектів у сфері судноплавства. Крім того, передбачається сприяння
оптимізації функціонування шлюзів та прибережної інфраструктури, , шляхом покращення
Положення TEN-T 1315/2013
Мета ВРД включає також гарний хімічний стан - важливий у контексті зменшення забруднення суден,
наприклад від ПАВ та деяких засобів проти обростання.
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доступності та якості причалів та контролю висоти проходу під мостами, де це необхідно. Дія також
покликана забезпечити кращу мультимодальну доступність внутрішніх портів та перевалочних
станції до інших видів транспорту та їхньої прибережної частини (у тісній співпраці з Пріоритетним
напрямом 1б, Дії 2 та 6).
ЦІЛЬ: Досягнення значного поліпшення умов фарватеру та берегової інфраструктури вздовж річки
Дунай та її судноплавних притоків, про що свідчитиме щорічне опитування користувачів водних
шляхів .
ДІЯ 2: Посилити розвиток бізнесу
Опис: Мета цієї дії полягає в підтримці транснаціональних ініціатив щодо сприяння судноплавству
на внутрішніх водних шляхах та розвитку бізнесу з метою збільшення частки внутрішнього водного
транспорту в Дунайському регіоні. Для досягнення цієї мети планується організація регулярних
зустрічей стейкхолдерів для виявлення потреб користувачів водних шляхів на постійній основі, а
також проведення досліджень щодо виявлення перспективних сегментів ринку навігації по Дунаю.
Зрештою, метою дії є сприяння міжнародним B2B-зустрічам, спрямованим на збільшення
модальної частки внутрішнього водного транспорту.
ЦІЛЬ: Сприяти проведенню щорічних транснаціональних бізнес-зустрічей (B2B) 15.
ДІЯ 3: Сприяти модернізації флоту
Опис: Мета цієї дії – розвиток Дунайського флоту у цілях зменшення викидів парникових газів та
забруднювачів повітря та води з урахуванням принципу кліматичної нейтральності , а також
впровадження інновацій у цій галузі. Щоб досягти цього, ПН 1а здійснює контроль щодо
запровадження нововведень в галузі екологізації та модернізації флоту та сприятиме розробці
стратегії для практичного впровадження інноваційних та модернізаційних заходів у Дунайському
флоті. ПН 1a бере до уваги досвід пов'язаних проектів, як, наприклад, проект “Чиста внутрішня
навігація” (Clean Inland Shipping), що фінансується програмою LIFE (https://www.clinsh.eu/).
ЦІЛЬ: Сприяти використанню коштів ЄС для модернізації флоту та підтримки створення
національних схем фінансування.
ДІЯ 4: Підтримати подальший розвиток та вдосконалення Річкових інформаційних служб
Опис: Мета цієї дії полягає в постійному впровадженні та вдосконаленні річкових інформаційних
служб (RIS) на Дунаї та його судноплавних притоках відповідно до законодавчих положень на
європейському рівні та забезпечення міжнародного обміну даними. Для досягнення цього, ПН 1а
сприятиме створенню та використанню сервісно-орієнтованої, своєчасної та зручної для
користувача інформації на сайті та в Інтернеті про поточні та майбутні умови фарватеру. Можливе
подальше вдосконалення ефективності управління судноплавними шляхами шляхом надання
якіснішої інформації про судноплавні шляхи. Крім того, підтримується створення на основі РІС
рішень для забезпечення більш ефективної логістики та управління транспортом, що сприятиме
також інтеграції інших видів транспорту.
ЦІЛЬ: Забезпечити онлайн-доступність та сумісність сучасних інформаційних служб фарватеру в
Дунайському регіоні.
ДІЯ 5: Сприяти покращенню якості освіти та умов праці
Опис: Мета цієї дії - вирішити дефіцит кваліфікованих кадрів та гармонізувати стандарти кваліфікації
для професій екіпажу в Дунайському судноплавстві. Щоб досягти цього, ПН 1а заохочує
застосування Директиви ЄС 2017/2397 про визнання професійної кваліфікації не тільки в державах15

За результатами успішного досвіду 2019 року, зустрічі B2B заплановано проводити разом з Щорічним
форумом.
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членах ЄС, але і в державах, що не є членами ЄС. Крім того, ця дія визначить заходи щодо,
збільшення кількості спеціалістів у сфері судноплавства, забезпечення привабливості робочих місць
та поширення знань про Дунайське судноплавство для майбутніх керівників та диспетчерів
логістичного обслуговування.
ЦІЛЬ: Сприяти виконанню положень Директиви 2017/2397 у всіх придунайських прибережних
державах з особливим акцентом на державах, що не є членами ЄС.
ДІЯ 6: Сприяти спрощенню, гармонізації та діджиталізації адміністративних процесів
Опис: Мета цієї дії - встановити ефективні, сервісно-орієнтовані, прозорі адміністративні процедури,
особливо в контексті прикордонного контролю. Для того, щоб досягти цього, ПН1a разом з ПН11
узгодить та спростить прикордонний контроль за допомогою керівних документів та розширеного
набору стандартизованих форм контролю. Крім того, ПН1a підтримує підготовку нових цифрових
інструментів для подальшого підвищення ефективності прикордонного контролю.
ЦІЛЬ: Досягти значного вдосконалення адміністративних процедур, особливо прикордонного
контролю, у внутрішньому судноплавстві на р. Дунай та його судноплавних притоках до 2023 року,
про що свідчитиме щорічне опитування користувачів водних шляхів .

В) Приклади проектів/ заходів (минулі, існуючи або майбутні)

до ДІЇ 1: Проект FAIRway Danube; створення залізничного сполучення із портом Trimodal Linz та
його модернізація (у кожному з випадків - Інструмент об’єднання Європи); Проект DAPHNE
(INTERREG DTP)
до ДІЇ 2: Проект ENERGY BARGE (INTERREG DTP)
до ДІЇ 3: Проект GRENDEL (INTERREG DTP)
Проект PROMINENT (Horizon2020)
Проект Clean Inland Shipping – CLINSH (LIFE)
до ДІЇ 4: Проект RIS COMEX (Інструмент об’єднання Європи)
до ДІЇ 5: Проект Danube SKILLS (INTERREG DTP)
до ДІЇ 6: Проект DANTE (INTERREG DTP)
Детальну інформацію про наведені проекти можна знайти в базі даних проектів ПН1a:
www.danube-navigation.eu/projects / https://navigation.danube-region.eu/projects/
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ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ 1Б: ЗАЛІЗНИЧНА, АВТОМОБІЛЬНА, ПОВІТРЯНА
МОБІЛЬНІСТЬ
А) Стратегічні рамки
1) Завдання ПН 1б в Плані дій 2010: “покращити мобільність та мультимодальність на
залізничному, автомобільному, повітряному транспорті”
Завдання ПН (“цілі”, на 2016 рік):
• Підтримка вантажних залізничних перевезень та скорочення часу для пасажирських
перевезень між великими містами Дунайського регіону до 2030 року
• Підтримка функціональної мультимодальної Базової мережі транспортних коридорів
TEN-T (Транс’європейська транспортна мережа) до 2030 року
• Розвиток дієвих мультимодальних терміналів на морських, річкових та «сухих» портах
Дунайського регіону, забезпечення їхньої взаємопов’язаності та доступності шляхом
створення систем, що об’єднують всі види транспорту та забезпечення ефективних
логістичних послуг до 2030 року
• Вдосконалення системи регіонального авіасполучення і впровадження ініціативи
Єдине Європейське Небо
• Сприяння покращення якості вторинних та третинних доріг в Дунайському регіоні
• Підтримка безпеки та екологічності транспорту та пересування в Дунайському регіоні
2) Положення ЄС щодо політики згуртованості
• Відповідні завдання політики:
o PO 1, “розумніша Європа”;
o PO 2, “більш зелена Європа”; та
o PO 3, “більш об’єднана Європа”
• Специфічні завдання: “розробка сталого, кліматично стійкого, безпечного та
інтермодального TEN-T”
3) Положення ЄС щодо політики розширення (IPA)
o Зміцнення економічного та соціального розвитку через посилення зв’язків
та регіонального розвитку
o Підтримка територіального та транскордонного співробітництва
4) Положення ЄС щодо політики сусідства
o Підтримка та сприяння діалогу та співпраці з третіми країнами та регіонами,
охопленими Європейською політикою сусідства
5) Галузева політика
• Біла Книга щодо транспортної політики ЄС (2011) та подальші документи ЄС у сфері
транспортної політики
• Мережа TEN-T, визначення у Регламенті(ЄС) 1315/2013
• Інструмент об’єднання Європи (Connecting Europe Facility (CEF), Регламент(ЄС)
1316/2013
• Договір про створення транспортного співтовариства (ЄС-Західні Балкани), що
стосується автомобільного, залізничного, морського, внутрішнього водного,
інтермодального/ комбінованого транспорту
• Відповідні законодавчі акти ЄС, наприклад Регламент COM (913)2010
• Національна директива про граничні значення викидів (NECD), Директиви про
якість атмосферного повітря (AAQD)
• Існує потреба в подальшому розгляді зв’язків із Чорним морем Важлива роль
Чорноморського басейну підкреслюється у Стратегії поєднання ЄС та Азії 2018 року
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та Висновками Ради щодо розширення ЄС до Чорноморського регіонального
співробітництва.

Б) Дії та цілі
ПЕРЕДУМОВИ ТА СПЕЦІФІКА ДУНАЙСЬКОГО РЕГІОНУ
Держави-члени ЄС є частиною Єдиного європейського ринку, що дає багато переваг для здійснення
торгівлі в межах Європейського Союзу у його сучасному вигляді. Намагання ЄС щодо полегшення та
гармонізації діяльності в транспортному секторі відзначає, наприклад, Біла книга 2011 року “План
розвитку Єдиного європейського транспортного простору — на шляху до конкурентоспроможної та
ресурсоефективної транспортної системи”. Крім того, Повідомлення Європейської Комісії про
розвиток Єдиного залізничного простору (2010) має на меті сприяти сталому розвитку європейської
економіки шляхом надання високоякісних, надійних, безпечних та ефективних залізничних послуг.
Основна мета проекту “Єдиного європейського неба” (2004) – реформування управління
повітряним транспортом у Європі для подолання постійного зростання інтенсивності повітряного
руху та забезпечення його функціонування в найбезпечніших, економічно вигідних та екологічно
безпечних умовах. Для покращення логістики Європейська Комісія також прийняла «План дій з
логістики вантажоперевезень» (2007). Метою вищезазначених ініціатив ЄС є застосування спільного
підходу, що веде до більшої ефективності та оптимального використання наявних ресурсів, а також
до підвищення безпеки для всіх видів транспорту. З іншого боку, держави, що не є членами ЄС, у
межах макрорегіону не зобов’язані дотримуватись відповідних рекомендацій чи політики.
Відповідь на питання, яким чином координаційна діяльність ЄСДР могла б сприяти гармонійній
розробці політики та спільній проектній діяльності, і в той же час не дублювати вже проведені чи
поточні заходи допомогла б вирішити одну із найбільш складних проблем Стратегії. Вкрай
важливою та водночас приємною особливістю ПН 1бє необхідність координування діяльності між
Європейською Комісією, країнами ЄС та країнами, які не є членами ЄС, а також усіма відповідними
міжнародними установами та стейкхолдерами у Дунайському регіоні.
ДІЯ 1: Завершити формування мережі TEN-T (залізничне та автомобільне сполучення) в
Дунайському регіоні, беручи до уваги можливі труднощі і перепони, екологічні, економічні та
політичні виклики, особливо на прикордонних ділянках
Опис: Необхідним є регулярно слідкувати за роботою координаторів ЄС та робити внески в рамках
основних засідань мережі TEN-T, а також підтримувати розширення TEN-T на сусідні країни (не
члени ЄС) та сприяти вирішенню транскордонних викликів шляхом організації зустрічей високого
рівня. Важливо визначити ключових стейкхолдерів та забезпечити організацію семінарів/
конференцій з метою обміну найкращими практиками в Дунайському регіоні та за його межами.
Необхідне визначення та приорітизація найважливіших проблем та постійне забезпечення всієї
роботи по розв’язанню викликів та невирішених питань, що стосуються мережі TEN-T. Де та коли
це можливо, необхідна розробка та прийняття стратегічних рішень для забезпечення ефективних
вантажних та пасажирських залізничних послуг в основній мережі, а також важливо визначити та
стимулювати розбудову та підтримання комплексних зв’язків з базовою мережею TEN-T.
ЦІЛЬ: сприяння введенню в експлуатацію частини основної мережі TEN-T (залізничне та
автомобільне сполучення), що перетинає Дунайський регіон, до кінця 2030 року.
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ДІЯ 2: Підтримати розвиток залізничних вантажних коридорів ( RFC), які є частиною
Європейської залізничної мережі для конкурентних вантажних перевезень (Регламент 913/2010
ЄС) з розширенням їхньої дії на територію країн-кандидатів та країни-сусідів ЄС.
Опис: Підтримка та моніторинг реалізації проекту Альпійсько-Західно-Балканського залізничного
транспортного коридору та коридору Рейн-Дунай (RFC). Визначення ключових стейкхолдерів
(мультимодальних терміналів, портових органів, логістичних операторів) та підготовка дослідження
з метою виявлення потреб бенефіціарів щодо інтермодального транспорту в Дунайському регіоні.
Налагодження постійної та регулярної співпраці з ПН 1а в тому числі шляхом проведення зустрічей
з основними стейкхолдерів у сфері мультимодального транспорту. Визначення потенціалу нових
проектів (нових терміналів, модернізації існуючих терміналів) та складання списку пріоритетних
проектів (досліджень), а також забезпечення реалізації нових проектів та обмін найкращими
практиками в Дунайському регіоні та за його межами. Підтримка координованої діяльності
відповідних залізничних коридорів у Дунайському регіоні. Ключовим для реалізації RFC є
забезпечення сумісності та можливості надання залізничних вантажних послуг, що
характеризуються високою якістю та надійністю, а також вдосконалення та гармонізація стандартів
залізничної інфраструктури, важливої для вантажних перевезень, особливо навантаження на осі,
довжину поїздів та вантажні колії, на всій мережі транспортних коридорів. Крім того, важливими
завданнями цієї дії є необхідність сприяння взаємодії та усуненню транскордонних
адміністративних, експлуатаційних та технічних бар'єрів, підтримка розбудови Європейської
системи управління залізничним рухом (ERTMS) .
ЦІЛЬ: Встановити механізми постійного та регулярного співробітництва з ПН 1а у питаннях
мультимодального транспорту, наприклад, створити спільну Робочу групу або спільні засідання РГ,
починаючи з 2020 року. Створити Робочу групу, метою якої є розробка рішень щодо усунення
транскордонних адміністративних, експлуатаційних та технічних бар'єрів для залізничного та
автомобільного транспорту та підтримка розбудови системи управління залізничним рухом
(ERTMS) до кінця 2025 року з метою доповнення (але не дублювання) роботи існуючих структур,
таких як Базова мережа Європейських транспортних коридорів (Core Network Corridors) та RFC.
ДІЯ 3: Поглибити співпрацю між стейкхолдерами у галузі повітряного руху з метою
покращення регіональної єдності та підготовки плану для впровадження повітряних
маршрутів на короткі дистанції
Опис: Визначення ключових стейкхолдерів у сфері авіаційного сполучення (малі аеропорти, місцеві
громади, бізнес-асоціації, виробники літаків тощо), залучення основних макрорегіональних
суб'єктів та підвищення макрорегіональної обізнаності шляхом розширення регіональних зв'язків з
належним урахуванням кліматичного законодавства ЄС. Розробка проекту дослідження малих
аеропортів та підготовка основного програмного документу з врахуванням того, що ЄФРР та
Фондом згуртування не будуть надаватись інвестиції в інфраструктуру аеропорту. Крім того, на
колективному рівні розробити та впровадити ініціативу Єдине європейське небо, відповідно до
визначених та погоджених країнами макрорегіону маршрутів,. Здійснювати моніторинг та сприяти
досягненню згоди щодо функціональних блоків повітряного простору (FAB) для підтримки цілей та
завдань проекту. Сприяти створенню відсутніх FAB та співпраці між існуючими FAB в Дунайському
регіоні. Впровадити SESAR, технологічну частину проекту Єдиного європейського неба, в
Дунайському регіоні. Інтелектуальні транспортні системи в секторі повітряного транспорту
сприяють зменшенню впливу аеропортів на навколишнє середовище та мінімізації таких факторів,
як шум та забруднення повітря. Підтримка Європейського плану організації повітряного руху
(European ATM Master Plan) на рівні 3 (планування імплементації), що об’єднує учасників та
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забезпечує основу для спільного узгодження дій стейкхолдерами Європейської конференції
цивільної авіації (ECAC) () в контексті впровадження SESAR .
ЦІЛЬ: підтримати повне впровадження SESAR в Дунайському регіоні до кінця 2023 року.
ДІЯ 4: Забезпечити сталість транспортних систем та мобільності у містах
Опис: Визначити та скласти перелік найкращих практик в макрорегіоні та ЄС, враховуючи
відмінності, що існують між державами. Кожна країна має бути залученою до постійної роботи над
розробкою проекту для забезпечення сталих транспортних систем та мобільності в містах та
приміських територіях. Здійснювати моніторинг та сприяти реалізації ключових проектів. Визначити
та здійснювати обмін найкращими практиками в Дунайському регіоні та за його межами з
особливою увагою до міст, які мають вирішальне значення для мобільності в Дунайському регіоні.
Сприяти зростанню конкурентоспроможності та привабливості міст в регіоні Дунаю, водночас
забезпечуючи реалізацію заходів, спрямованих на захист клімату та охорону здоров'я шляхом
виконання Планів якості повітря, Національних програм контролю забруднення повітря (NAPCP) та
проектів програми LIFE щодо якості повітря та води. У співпраці з приватними підприємствами
сприяти розвитку е-мобільності шляхом підтримки ринків перевізників та інфраструктури у
густонаселених районах. Заохочувати співпрацю державних та приватних транспортних компаній
щодо закупівель екологічних транспортних засобів та розробки стандартизованих високоякісних
інформаційних е-платформ у сфері мобільності для громадян. Забезпечувати капіталізацію
широкого кола проектів ЄС, які вже займаються міською мобільністю, та сприяти реалізації Плану
дій ЄС щодо міської мобільності (2009).
ЦІЛЬ: Визначити існуючі та інноваційні підходи до міської мобільності в ЄСДР, сприяти передачі
знань та обміну кращими практиками.
ДІЯ 5: Поліпшити регіональну/ місцеву транскордонну інфраструктуру та доступ до сільських
районів шляхом сприяння розвитку вторинної та третинної транспортної інфраструктури
Опис: Підтримувати розвиток та обслуговування вторинної дорожньої мережі в Дунайському
регіоні, зокрема, зв'язок з всеохоплюючою та базовою мережею TEN-T. Визначити ключові ділянки
перетину кордонів, які перешкоджають ефективній мобільності людей і товарів, включаючи основні
ділянки перетину кордонів між країнами-членами ЄС та країнами, які не є членами ЄС.
Підтримувати та заохочувати відповідальні міністерства до спільної діяльності в рамках дії.
Здійснювати моніторинг та підтримку діяльності основних пунктів перетину кордонів.
Забезпечувати регулярний обмін інформацією про заходи, що вживаються для покращення роботи
ділянок перетину кордонів.
ЦІЛЬ: Створити Робочу групу, завданням якої є розробка рішень щодо усунення транскордонних
адміністративних, експлуатаційних та технічних бар'єрів для залізничного та автомобільного
транспорту та підтримати проекти, пов’язані налагодженням транспортного сполучення.
ДІЯ 6: Забезпечити подальшу розробку вузлового планування для забезпечення
мультимодальності
Опис: Одночасне використання інфраструктури (автомобільної і залізничної) для перевезення
вантажів та пасажирів у багатьох вузлах призводить до заторів та зниження продуктивності. Ця дія
передбачає розробку та впровадження проектів відповідно до попередньо визначених та
узгоджених транспортних вузлів у всіх країнах-членах ЄС та додатково у 5 країнах, що не є членами
Дунайського регіону.
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ЦІЛЬ: Підтримати розробку ефективних мультимодальних терміналів при морських, річкових та
“сухих” портах Дунайського регіону та забезпечити їхню взаємопов’язаність та доступність шляхом
створення систем, що об’єднують всі види транспорту для підтримки зв’язку між ними та
забезпечення ефективних логістичних послуг до 2030; збільшити кількість внутрішніх портів та
перевалочних станцій («хабів») з належним рівнем доступу для водного, залізничного та
автомобільного транспорту до десяти одиниць у всьому Дунайському регіоні до 2030 року.
ДІЯ 7: Розробка інтелектуальних транспортних систем на основі екологічних технологій,
особливо в міських регіонах
Опис: Забезпечити розробку, реалізацію та моніторинг проектів відповідно до визначених та
узгоджених пріоритетних напрямків впровадження інтелектуальних транспортних систем (ITS) у
макрорегіоні. Підтримувати відповідні дослідження та інновації та проводити щорічні конференції
в Дунайському регіоні з , приділяючи особливу увагу результатам ключових дослідженнях.
Забезпечити розгортання системи ITS до 2030 року. Підтримувати практики, програми та проекти
сталої мобільності, таких як використання велосипедів та ходьба.
ДІЯ 8: Підвищити обізнаність щодо безпеки дорожнього руху та сприяти обміну кращими
практиками
Опис: Рівень безпеки дорожнього руху відрізняється між країнами Дунайського регіону не в
останню чергу через погану інфраструктуру, вік автотранспорту та поведінку водіїв. Необхідно
здійснювати підтримку проектів, спрямованих на підвищення безпеки дорожнього руху та сприяти
втіленню принципів «Нульової концепції» («vision zero» -запобігання летальним випадкам та
тяжким травмам на дорогах), організовуючи різні заходи та обмін інформацією (наприклад, у
форматі конференції чи семінару). Пріоритетні напрямки безпеки дорожнього руху, впровадження
яких планується в макрорегіоні, вимагають проведення попередніх обговорень із стейкхолдерами.
Окрім сприяння відповідальній поведінці водіїв на дорогах, важливим є синергетичне поєднання
цих принципів із поняттям «екологічного» кермування задля зменшення рівня забруднення
повітря. В якості орієнтиру можливе використання досвіду, отриманого під час проекту LIFE у
Словаччині 16.
ЦІЛЬ: Вдвічі зменшити кількість летальних випадків на дорогах та тяжких травм з 2020 по 2030 рік.

В) Приклади проектів/ заходів (минулі, існуючи або майбутні)
•
•
•

Проект Transgreen (Дія 1) – більш детальну інформацію можна знайти у прикладах ПН 6
ДІЯ 1: можна скористатися досвідом проекту транскордонного співробітництва
TwinCity Rail: Відень - Мархег - Братислава.
ДІЯ 5: можна скористатися досвідом проекту транскордонного співробітництва «Краще
сполучення до Олександрії» (Румунія) та «Червен-Бряга» (Болгарія) до TEN-T

Інші проекти можуть бути пов'язані з покращенням залізничного сполучення між Румунією та
Болгарією (у коридорі CORE TEN-T), наприклад:
(1) Запропоноване відновлення румунської залізничної лінії 902 Бухарест-Джурджу та можливе
відновлення мосту, що з'єднує Джурджу з румунської сторони та Русе на болгарській стороні річки
Дунай, або
(2) Електрифікація існуючої залізничної лінії Крайова - Калафат, що тим самим сприяє покращенню
сполучення з Болгарією через міст Калафат-Віді.
16

LIFE Clean Air, http://www.cleanair-europe.org/en/projects/cepta/eco-driving/
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ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ 2: СТАЛА ЕНЕРГЕТИКА
A. Стратегічні рамки
1) Завдання ПН 2 у Плані від 2010 року: “сприяти розвитку сталої енергетики”
Завдання ПН:
• Досягнення національних кліматичних та енергетичних цілей в рамках завдань
Європа 2030
• Усунення слабких місць у сфері енергетики для досягнення цілей Енергетичного
Співтовариства Дунайського регіону
• Покращення взаємозв’язку між регіонами шляхом запровадження спільних
проектів та ініціатив
2) Положення ЄС щодо політики згуртованості
• Відповідні завдання політики:
o В основному PO 2, “більш зелена та низьковуглецева Європа”;
• Специфічні завдання:
o сприяння заходам з енергоефективності; сприяння відновлювальній
енергії; розвиток розумних енергетичних систем, мереж та об’єктів
накопичення енергії на місцевому рівні
3) Положення ЄС щодо політики розширення (IPA)
o Зміцнення економічного та соціального розвитку через посилення захисту
навколишнього середовища, підвищення потенціалу протидіяти змінам
клімату, пришвидшення переходу до низьковуглецевої економіки
o Підтримка територіального та транскордонного співробітництва
4) Положення ЄС щодо політики сусідства
o Підтримувати та сприяти діалогу та співпраці з третіми країнами та
регіонами, охопленими Європейською політикою сусідства
5) Галузева політика
• Рамкові документи щодо енергетики та клімату ЄС (Енергетичний союз, пакет “Чиста
енергія для всіх європейців”, Довгострокова стратегія до 2050 р., Паризька угода,
Стратегія енергетичної безпеки, Стратегія ЄС в сфері опалення та охолодження)
• Директива про відновлювану енергетику 2018/2001/ЄС
• Директива про енергоефективність 2012/27/ЄС та відповідна Директива про
внесення змін 2018/2002
• Директива 2018/844 щодо внесення змін до Директиви 2010/31/ЄС про
енергоефективність будівель
• Регламент 2018/1999 щодо урядування Енергетичним Союзом
• Регламент 2019/943 про внутрішній ринок електроенергії
• Директива 2019/944 про загальні правила щодо внутрішнього ринку електроенергії
• Директива щодо геологічне зберігання вуглецю 2009/31/EC
• Директива про розгортання інфраструктури для альтернативних видів пального
2014/94/ЄС
• Національна директива про граничні значення викидів (NECD)
• Директиви про якість атмосферного повітря (AAQD)

Б) Дії та цілі
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ПЕРЕДУМОВИ ТА ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Нормативна база ЄС щодо енергетичної та кліматичної політики до 2030 року встановлює амбітні
зобов'язання ЄС щодо подальшого економічно обґрунтованого скорочення парникових газів (на
40%), описаного в Дорожній карті до 2050, збільшення частки споживаної відновлюваної енергії
(щонайменше на 32%) та заощадження принаймні 32,5% енергії до 2030 року в ЄС порівняно з
базовими прогнозами 2007 року. Відповідно до Регламенту щодо урядування Енергетичним
Союзом , держави-члени розробили свої індивідуальні Національні плани з питань енергетики та
клімату (NECP), які підлягають регулярному моніторингу.
Зростаюче використання відновлюваних джерел енергії в ЄС сприяє більш сталому виробництву
енергії та меншій залежності від імпортного викопного палива, а також стимулює технологічні
інновації та зайнятість у всій Європі.
Найдешевша енергія – це та, яка не використовується або накопичується; отже, енергоефективність
повинна стати пріоритетом, а підвищення енергоефективності повинно впроваджуватись на всіх
етапах енергетичного ланцюга від моменту генерації до кінцевого споживання. Відповідно, заходи
ЄС зосереджуються на секторах, де існує найбільший потенціал до заощаджень, наприклад, у сфері
житла. Опалення та охолодження є найбільшим єдиним джерелом попиту на енергію в Європі. 84%
енергії для опалення та охолодження все ще виробляється на основі викопного палива. Для
забезпечення реалізації кліматичних та енергетичних цілей ЄС, цей сектор повинен значно
зменшити рівень споживання енергії та скоротити використання викопних видів палива.
Енергоефективність та чиста відновлювана енергія також сприятимуть зменшенню забруднення
повітря, що є головною екологічною проблемою у всьому Дунайському регіоні.
Окрім галузі опалення та охолодження, інша ключова сфера – транспорт, оскільки це єдиний сектор
серед основних джерел викидів парникових газів, у якому все ще відбувається зростання рівня
викидів.
СПЕЦИФІКА ДУНАЙСЬКОГО РЕГІОНУ
Відповідно до кліматичних та енергетичних цілей в рамках проекту «Європа 2030» та Європейської
енергетичної стратегії, у Дунайському регіоні можна спостерігати розповсюдження використання
відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). Наявна ресурс біомаси, сонячної, вітряної, гідротехнічної та
геотермальної енергії суттєво відрізняються поміж країнами, тому існує потреба в подальшому
картографуванні енергетичного ландшафту для повного розуміння потенціалу регіонів та існуючих
проблем.
Декарбонізація опалювального сектору в Дунайському регіоні потребує регіональної співпраці та
узгодження дій задля зменшення споживання енергії опалювальною галуззю та скорочення
використання викопного палива. Значну частку затрат опалювальної галузі складає централізоване
опалення, яке поширене у багатьох країнах Дунайського регіону як спадок епохи комунізму. . Ці
системи часто є застарілими та працюють на газі та вугіллі, тому мають суттєвий негативний вплив
на якість повітря, водночас постає питання їхньої енергоефективності та безпеки постачань (через
необхідність імпортування значної частки цих ресурсів, особливо газу). Окрім опалення, останні
тенденції щодо зміни клімату вимагають також адаптації систем охолодження, чудовим джерелом
для яких є відновлювані джерела енергії. Це новий виклик. Показники викидів парникових газів та
забруднення повітря в транспортному секторі є несприятливими для Дунайського регіону через
транзитне розташування регіону та зростання частки використання транспортних засобів на
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дизельному паливі. Таким чином, надзвичайно важливо сприяти використанню в регіоні
альтернативних видів палива та сприяти виконанню Директиви 2014/94/ЄС на регіональному рівні.
Для кращого взаємозв’язку регіонів ключові дії ПН 2 зосереджені на посиленні співпраці в рамках
інших відповідних ініціатив ЄС, таких як Група високого рівня з розвитку газотранспортної мережі в
Центральній та Південно-Східній Європі (CESEC), Енергетичне співтовариство, Карпатська конвенція
та пов'язані з енергетичними питаннями тематичні групи інших макрорегіональних стратегій
(EUSBR, EUSALP, EUSAIR), а також інших міжнародних організацій, що працюють у сфері розробки
енергетичної політики (наприклад, IEA, IRENA, UNECE тощо).
Група високого рівня з розвитку газотранспортної мережі в Центральній та Південно-Східній Європі
(CESEC) 17, створена у 2015 році, сприяє прискоренню інтеграції ринків газу та електроенергії
Центральної та Східної Європи. Початкова мета полягала в координації зусиль для швидкої
реалізації транскордонних та транс’європейських проектів, спрямованих на диверсифікацію
джерел газопостачання до регіону, а також на підтримку розвитку регіональних ринків газу та
впровадження загальних положень ЄС. У 2017 році сфера діяльності CESEC була розширена, країни
домовились про спільний підхід до розвитку ринків електроенергії (включаючи проекти
пріоритетних взаємозв'язків), енергоефективності та розвиток відновлюваних джерел енергії.
Енергетичне співтовариство, яке було створене в 2005 році з метою імплементації відповідного
законодавства ЄС у галузі енергетики, розробки адекватної регуляторної бази та лібералізації їх
енергетичних ринків, є найважливішою частиною ПН 2 в частині співпраці з державами, які не є
членами ЄС.
Гірські райони мають особливе значення в Дунайському регіоні. За винятком польської частини,

весь гірський масив Карпат, що простягається на 450 000 км2, розташований в межах Дунайського
регіону. Міжнародна співпраця з питань сталого розвитку та захисту Карпат вже реалізується в
рамках Карпатської конвенції (охоплює Словаччину, Чехію, Угорщину, Польщу, Румунію, Сербію та
Україну). Такий географічний і тематичний перетин компетенцій вимагає подальшого вивчення
можливостей досягнення синергії та уникнення дублювання в енергетичній галузі. Передбачається
співпраця з Робочою групою щодо сталого розвитку промисловості, енергетики, транспорту та
інфраструктури, наприклад, у сфері узгодження/ оновлення Плану дій з відновлюваної енергії або
Протоколу про сталий транспорт. Деякі країни ЄСДР також мають прибережні райони, тому
заплановано впровадження заходів відповідно до Інтегрованої програми управління
прибережними зонами ЄС.
ДІЯ 1: Займатись подальшим вивченням можливостей сталого використання біомаси, сонячної
та геотермальної енергії, гідроенергетики та енергії вітру для підвищення рівня енергетичної
незалежності, сприяти та надавати підтримку багатоцільовим транскордонним проектів
проектам щодо використання відновлювальної енергії
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До складу CESEC входять держави-члени ЄС: Австрія, Болгарія, Хорватія, Греція, Угорщина, Італія, Румунія,
Словаччина та Словенія та договірні сторони Договору про Енергетичне співтовариство: Україна, Республіка
Молдова, Сербія, Республіка Північна Македонія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово та Чорногорія.
[Включення Косово не стосується визнання статусу держави і відповідає Постанові РБ ООН 1244/1999 та
Висновкам міжнародного суду ООН щодо проголошення незалежності Косово.]
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Опис: Значна частина територій Дунайського регіону є багатими на відновлювані джерела енергії,
особливо біомасу 18, а також геотермальну та гідроенергію, однак актуальний рівень їхнього
використання знаходиться на дуже низькому рівні у порівняні з доступним потенціалом. Наявні
запаси біомаси, сонячної, вітряної, гідротехнічної, геотермальної енергії суттєво відрізняється поміж
країнами, тому існує потреба в подальшому картографуванні енергетичного ландшафту для
повного розуміння потенціалу регіонів та існуючих проблем . Чинне законодавство у сфері
енергетики та клімату ЄС та країн Дунайського регіону, що не є членами ЄС, заохочує використання
біомаси в енергетичних цілях, зокрема для побутового опалення. Однак, враховуючи потенційні
ризики для здоров’я людини та навколишнього середовища спалювання біомаси, головним чином
через викиди забруднювачів повітря та надмірну експлуатацію природних ресурсів, необхідно
здійснювати контроль за використанням палива з біомаси з точки зору безпеки та сталості.
Корисним в цілях упорядкування використання біомаси в енергетичних цілях є ряд директив ЄС у
сферах екологічного проектування, енергетичного маркування приладів та житлової
енергоефективності Крім того, у якості вектора для регулювання належного використання біомаси
можуть використовуватися концепції екологічних закупівель, біоекономіки та безвідходної
економіки. 19
Узгоджені дії, транскордонні проекти та спільна заходи можуть стати запорукою подальшого
розвитку використання відновлюваних джерел енергії.
ЦІЛЬ: сприяння досягнення кожною країною ЄСДР індивідуальної національної мети до 2030 року
у відповідності із Національними граничними значеннями викидів задля збільшення використання
відновлюваної енергії в ЄС на 30% до 2030 року.
ДІЯ 2: Сприяти підвищенню енергоефективності та використанню енергії з відновлюваних
джерел в житлових системах та системах опалення, зокрема у мережах централізованого
опалення та охолодження, а також у теплоелектростанціях з комбінованим циклом
Опис: Опалення та гаряче водопостачання у домогосподарствах становлять понад 2/3 загального
кінцевого споживання енергії у Дунайському регіоні. Переважна частка опалення виробляється
шляхом спалювання викопних палив, яке супроводжується викидами парникових газів та
забруднюючих речовин, зокрема, твердих частинок, що негативно впливає на навколишнє
середовище. Декарбонізація опалювального сектора в Дунайському регіоні потребує регіональної
співпраці та узгодження дій з метою зменшення споживання енергії в галузі опалення та скорочення
використання викопного палива.
ЦІЛЬ: підтримати модернізацію/ переорієнтацію на ВДЕ до 2025 року принаймні п'ятьох застарілих
систем централізованого опалення, що працюють на викопному паливі.
ДІЯ 3: Сприяти декарбонізації та зменшенню викидів забруднюючих речовин у транспортному
секторі, зокрема, у сфері громадських і вантажних перевезень шляхом розвитку альтернативних
видів палива
18

Що стосується біомаси, слід звернути увагу на можливість безперебійного використання місцевих запасів
та серйозний вплив на якість повітря, особливо на вміст твердих часток та бензопірену, які в багатьох районах
Дунайського регіону перевищують стандарти ЄС. Загрози біорізноманіттю, природнім середовищам, кількості
та якості води та ґрунтів, також слід враховувати при розвитку виробництва біомаси, її переробки та
спалювання.
19
Спільний дослідницький центр (JRC), Стале використання біомаси в житловому секторі – звіт, підготовлений
для стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону (EUSDR), EUR 29542 EN, Управління публікацій
Європейського Союзу, Люксембург. 2018, ISBN 978-92-79-98348-1, doi:10.2760/908058, JRC113417.
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Опис: ПН 2 зосереджується на поширенні знань у галузі використання альтернативних видів палива
та обміні найкращими практиками в галузі екологічних перевезень, таким чином сприяючи
впровадженню Директиви 2014/94/ЄС на регіональному рівні.
ЦІЛЬ: підтримка систем місцевого транспорту, що використовують альтернативні види палива,
принаймні в 3 пілотних районах до 2025 року.
ДІЯ 4: Вдосконалювати енергоефективні, економічні та інноваційні низьковуглецеві технології,
включаючи необхідність пошуку ефективних рішень, за умови дотримання принципу
технологічної нейтральності
Опис: У Дунайському регіоні існує потреба у нових технологіях та інноваційних рішеннях, що
сприяють впровадженню енергоефективних та розумних систем. Основна задача ПН 2 полягає у
залученні стейкхолдерів та створенні платформи для колегіального обговорення та впровадження
нових ідей, які реалізуються в унікальних проектах у сфері сталого використання джерел енергії на
основі інноваційних технологій.
ЦІЛЬ: сприяння та підтримка впровадження щонайменше трьох нових технологічних проектів,
розпочатих до 2025 року.
ДІЯ 5: Сприяти посиленню регіональної співпраці з метою об’єднання енергетичних ринків з
особливою увагою до проектів в рамках Ініціативи зі створення газотранспортної мережі країн
Центральної та Південно-Східної Європи (CESEC)
Опис: Країни, які підписали ініціативу CESEC, зобов’язані спільно вирішувати проблеми, пов'язані із
безпекою постачання газу та електроенергії, та сприяти диверсифікації джерел шляхом координації
спільних зусиль у регіоні задля активізації енергетичного ринку. З цією метою, ПН 2 виступає
платформою для комунікацій Дунайських країн з метою моніторингу повного та своєчасного
виконання Плану дій CESEC, особливо що стосується «м'яких заходів».
ЦІЛЬ: забезпечити платформу для моніторингу виконання плану дій CESEC.
ДІЯ 6: Забезпечувати обмін передовою практикою та підтримку діяльності зі зниження рівня
енергетичної бідності для підвищення захисту вразливих споживачів та розширення
можливостей для участі в енергетичному ринку
Опис: Високі ціни на енергоносії, низькі доходи домогосподарств, енергетично неефективні будівлі
та прилади, а також специфічні потреби в енергоресурсах для домогосподарств – все це сприяє
енергетичній бідності та є серйозним питанням у багатьох країнах Дунайського регіону. Це може
призвести до серйозних наслідків, таких як забруднення повітря через неефективне опалення або
використання забруднюючих “палив” (наприклад, відходів). Таким чином, ПН 2 продовжить
інформувати про необхідність всебічного розгляду цього питання в науковій та політичній практиці
та почне розробку Плану дій щодо зменшення енергетичної бідності.
ЦІЛЬ: розробка Плану дій щодо зменшення енергетичної бідності для Дунайського регіону.
ДІЯ 7: Дослідити нові та інноваційні рішення зберігання енергії (зокрема у надрах землі)
Опис: Перехід до низьковуглецевої енергетичної системи в Європі, ймовірно, вимагатиме
збільшення потужностей для зберігання інших енергоресурсів. Цей перехід вимагає стратегічного
планування для впровадження ряду нових технологічних рішень. ПН 2 має намір провести
дослідження стану розвитку подібних технологій, особливо зосередившись на потенціалі
розбудови інфраструктури для зберігання газу, та заручитись регіональною підтримкою для
відображення потенціалу накопичення енергії в регіоні.
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ЦІЛЬ: розробка рекомендацій щодо потенціалу накопичення надлишків енергії у надрах землі в
Дунайському регіоні та підтримка реалізації таких проектів.
ДІЯ 8: Сприяти обміну інформацією та досвідом для поглиблення співпраці, налагодження
взаємодії та ініціювання спільних проектів з іншими макро-регіональними стратегіями та
відповідними стейкхолдерами на європейському та глобальному рівні
Опис: Для уникнення дублювання та більш ефективного використання наявних ресурсів, у наступні
роки ПН 2 приділятиме більше уваги розробці спільних ініціатив та координації дій у сферах та
тематичних групах інших (макро-) регіональних стратегій (Стратегії ЄС Балтійського, Альпійського,
Адріатично-іонічного регіонів, Карпатської конвенції),що стосуються питань енергетики, а також
інших міжнародних організацій, що працюють у сфері розвитку енергетичної політики (наприклад,
IEA, IRENA, ЄЕК ООН тощо), спираючись на результати, досягнуті минулими та поточними проектами
Структурних та інвестиційних фондів ЄС (ESIF), HORIZON, LIFE.
ЦІЛЬ: провести принаймні п'ять спільних семінарів, досліджень або розробити програмні
документи до 2025 року.
ДІЯ 9: Підтримувати проекти, пов'язані з енергетикою
Опис: ПН 2 має на меті надання інформації стейкхолдерами про фактичні можливості фінансування,
підтримуючи їх на етапі подання заявок. Якщо проект буде обрано та профінансовано, ПН 2
продовжить надавати підтримку на етапі впровадження. Метою є сприяння створенню
макрорегіональних проектів, пов'язаних із поширенням сталого використання енергії.
ЦІЛЬ: створити 15 успішних пропозицій з можливістю використання усіх відповідних фондів та
програм у наступному програмному періоді (до 2027 р.).

В) Приклади проектів/ заходів (минулі, існуючи або майбутні)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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до ДІЇ 1: Звіти Спільного дослідницького центру (JRC) для ЄСДР, наприклад Стале
використання біомаси в житловому секторі 20, 2018
до ДІЇ 1: Darlinge - провідна геотермальна енергетика у Дунайському регіоні
до ДІЇ 1: Проект геотермального централізованого опалення в Румунії - Потенціал
муніципалітетів Ловрін та Готтлоб
до ДІЇ 1 та 7: DanuP-2-Gas
до ДІЇ 2: Проект енергоефективності на очисних спорудах Угорщини
до ДІЇ 3: Розробка додатків для паливних елементів та водню
до ДІЇ 4: DanubeFEST - Гнучкі технології зберігання енергії в Дунайському регіоні
Інтегровані проекти щодо повітря програми LIFE в Болгарії, Угорщині, Словаччині
Пілотний проект щодо спалювання відходів в цілях побутового опалення

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC113417/kjna29542enn.pdf
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ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ 3: КУЛЬТУРА ТА ТУРИЗМ
А) Стратегічні рамки

1) Завдання ПН 3 в Плані дій 2010 року: “підтримка культури та туризму, контактів між людьми”
Завдання ПН на 2019 рік:
I. Розвиток сталого туризму
• Розвиток сталого туризму, включаючи поширення екологічних туристичних
продуктів та сталих рішень мобільності вздовж Дунайського регіону;
• Забезпечення сталого збереження, охорони, соціалізації та сучасного
тлумачення природної та культурної спадщини ;
II. Наука, дослідження та нові технології в культурі, туризмі та контактах між людьми
• підтримка впровадження гармонізованої системи моніторингу сталого туризму
та культурної/ природної спадщині, з використанням порівнюваних
статистичних даних в Дунайському регіоні;
• сприяння обміну досвідом та налагодженню зв’язків у галузі а) Мистецтва в т.ч.
сучасне мистецтво б) підтримка створення взаємозв’язків та синергії між
культурним, творчим та туристичним сектором;
ІІІ. Популяризація, вшанування та охорона культурної спадщини
• сприяти закріпленню статусу Дунайського регіону як одного з важливих
європейських туристичних напрямів та надалі розвивати Дунайський бренд
для Дунайського регіону;
• сприяти закріпленню статусу Дунаю як транснаціональної полікультурної
скарбниці, а також культурного та природного туристичного напряму;
• створити «Синю книгу» Дунайської культурної ідентичності / Підтримка
культурної різноманітності та спадщини як сильної сторони Дунайського
регіону для добробуту місцевих жителів і для туристів; сприяння збереженню
культурної ідентичності місцевих громад уздовж Дунаю;
• сприяння розвитку якісних продуктів, інфраструктури та інноваційних форм
туризму та культури на рівні малого та середнього бізнесу та державноприватного партнерства;
• сприяння збільшенню кількості кваліфікованих працівників, розвитку освіти та
розвитку навичок та умінь у сферах туризму та культури для забезпечення
робочих місць у регіоні.
2) Положення ЄС щодо політики згуртованості
• Відповідні завдання політики:
o В основному PO 5, "Європа ближча до людей”;
o Також PO 2 “більш зелена та низьковуглецева Європа” з чітким фокусом
на залучення сталих та екологічних інвестицій,;
• Специфічні завдання:
o Підтримка PO 5 шляхом:
(i)
сприяння інтегрованому соціальному, економічному та
екологічному розвитку, культурній спадщині та безпеці у містах;
(ii)
сприяння інтегрованому соціальному, економічному та
екологічному місцевому розвитку, культурній спадщині та
безпеці, в тому числі для сільських та прибережних територій
шляхом залученням громадськості.
3) Положення ЄС щодо політики розширення (IPA)
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o Зміцнювати економічний та соціальний потенціал через регіональний
розвиток, розвиток сільського господарства та сільських територій,
соціальну політику та політику зайнятості.
o Підтримувати територіальне та транскордонне співробітництво.
4) Положення ЄС щодо політики сусідства
o Підтримувати та сприяти діалогу та співпраці з третіми країнами та
регіонами, охопленими Європейською політикою сусідства
5) Галузева політика
• Новий порядок денний з питань культури, прийнятий Європейською
комісією(травень 2018)
• Європейський план дій щодо культурної спадщини – культурна спадщина для
інклюзивної Європи (грудень 2018)
• Робочий план по культурі 2019-2022, листопад 2018
• Європейський інститут інновацій та технологій (EIT) запровадить два нові
Співтовариства з питань знань та інновацій (KIC); одне з яких буде займатись
питаннями культурної та творчої галузі (КТГ), старт заплановано на 2022 рік.

Б) Дії та цілі
ПЕРЕДУМОВИ ТА ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Оцінка досягнутих до цього часу результатів вказує, що майже всі попередні дії ПН 3 за кількома
винятками вже були частково реалізовані.
Всі проекти, що входять до підкомпоненту 5a Дунайської транснаціональної програми (DTP)
“Культурні цінності” в Дунайському регіоні, доповнюють заходи, включені у ПН 3 Плану дій ЄСДР .
У підрозділ включаються проекти, що фінансуються в рамках 1-го або 2-го конкурсу ДТП:
CultPlatForm21, ART NOUVEAU, DANUrb, INSIGHTS, Дунай залізного віку (Iron Age Danube),
NETWORLD і REDISCOVER. Завданнями цих проектів є сприяння різноманітності суспільства,
збереження та просування культури в Дунайському регіоні.
З іншого боку, проекти ДТП підкомпоненту 5б “Природні цінності” сприяли заходам щодо розвитку
сталого туризму та туристичної інфраструктури у Дунайському регіоні. Серед п’яти проектів у цій
галузі два зосереджуються на екологічних аспектах шляхом вдосконалення мережі управління
транскордонним біосферним заповідником ЮНЕСКО "Мура-Драва-Дунай" та вирішення питань
узгодженості між національними парками уздовж річки Дунай. Інші три проекти стосуються сталого
розвитку туризму в геопарках; стимулювання економічного розвитку об’єктів в рамках мережі
Natura2000; а також захисту та розумного обходження з об’єктами природної спадщини,
представленої карстовими біорегіонами. Крім того, деякі проекти ДТП в рамках інших тематичних
підкомпонентів, таких як Трансдунайські перлини («Transdanube Pearls»), також сприяли
досягненню цілей ПН 3.
Важливим досягненням стало залучення до реалізації НП 3 у 2018 році додаткових суб'єктів, окрім
ДТП, , залучених в тому числі до вивчення потенціалу проектів що реалізуються в рамках ДТП.
Проект Ради Європи «Routes4U» розпочав свою діяльність зі сприяння регіональному розвитку за
допомогою специфічних інструментів. Наприклад, перша зустріч «Routes4U» щодо Дунайського
регіону сприяла визначенню регіональних потреб Дунайського регіону стосовно програми
«Культурні маршрути» та ідентифікувала три проекти підкомпоненту 5а DTP, що мають позитивний
вплив на уже створені культурні маршрути або мають потенціал розвитку нових. (CultPlatForm21,
ART NOUVEAU, Дунай залізного віку)
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I.

Розвиток сталого туризму

ДІЯ 1: Сприяння розвитку сталого туризму в Дунайському регіоні та капіталізація проектів ЄСДР у
сферах культури, природи та туризму
Опис: Сприяти залученню інвестицій у екологічний ( «зелений») та річковий («синій)туризм в т.ч. всі
форми екотуризму, культурного туризму, велотуризму, пішохідного туризму та активного туризму,
а також підтримка інноваційних МСП, що працюють у цій галузі; Розробити ефективні структури/
системи управління туристичними об’єктами: запровадити комплексний підхід до сталого
туристичного бізнесу, забезпечуючи взаємодію між усіма стейкхолдерами (представників туризму,
культури, спорту, охорони здоров’я тощо), стимулюючи розвиток узгодженого управління
туристичними об’єктами (через тренінги, освіту тощо); Створити центри професійної та інноваційної
розробки туристичних продуктів (напрямки творчого та культурного туризму, оздоровчого туризму,
активного туризму тощо).
ДІЯ 2: Підтримка та просування культурного туризму в Дунайському регіоні
Опис: Розробити відповідні кластери та мережі музеїв та галерей, включаючи служби перекладу та
туристичні центри, як для матеріальної і нематеріальної спадщини в Дунайському регіоні та
розробити концепції комунікації, інтерпретації та маркетингову стратегію для туристичного
розвитку. Кампанії з підвищення обізнаності мають бути організовані з метою стимулювання
інтегрованого підходу до презентації та тлумачення культурної спадщини для широкого кола
відвідувачів. Просування ідеї сталого туризму інноваційних рекламних кампаніях сприятиме
розповсюдженню інформації про відповідні об’єкти культурної спадщини. Розповсюджувати
інформацію про спадщину ЮНЕСКО та Дунайський лімес в країнах-членах ЄС, сприяти підвищенню
рівня обізнаності про об’єкти, що країни пропонують включити до Списку всесвітньої спадщини,
проведення заходів/ фестивалів, що сприяють розвитку культурної спадщини на регіональному
рівні.
ДІЯ 3: Інвестування в якісні продукти, послуги, інноваційні форми бізнесу в галузі туризму та
культури, просування навичок, освіти та створення робочих місць в суміжних сферах
Опис: Стимулювати міжгалузеві партнерські зв’язки/ проекти/ ініціативи; інвестувати кошти в
управління освітою та розвиток людських ресурсів, сприяти розробці схем мобільності для людей,
які працюють або навчаються у сферах туризму чи культури; стимулювати обмін між експертами
(E2EE) з метою посилення інновацій у сфері культурного туризму, створюючи, підтримуючи та
залучаючи відповідні МСП, НУО та сприяючи розвитку державно-приватного партнерства.

II.

Наука, дослідження та нові технології в культурі, туризмі та контактах між
людьми

ДІЯ 4: Розробити культурний маршрут “Смарт-пункт призначення Дунай”
Опис: Розробити концепцію “Смарт-пункт призначення Дунай”, засновану на якісних та екологічних
продуктах, включаючи послідовну комунікаційну та маркетингову стратегію та єдиний нарратив
щодо історії та ролі Дунаю. Створити збірку можливостей для культурної та туристичної діяльності,
а також розробити комплексну інформаційну платформу, яка дає уявлення про наявні пропозиції
культурно-туристичної діяльності в Дунайському регіоні. Розробити інтегровану транснаціональну
мережу суб'єктів (спостерігачів), які відповідатимуть за збір, обробку та аналіз даних, , а також на
постійній основі будуть залучені до обміну та розповсюдження інформації про розвиток сталого
туризму. Мережа слугуватиме інформаційно-довідковим центром, що займається вивченням ролі
сталого туризму на основі достовірних досліджень; а також займатиметься діджиталізацією
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культурних об’єктів для збереження культурної пам’яті Дунайського регіону. Сприяти розвитку
різноманітних напрямів оздоровчого та лікувального туризму.
ДІЯ 5: Сприяння та заохочення розвитку культурної діяльності та творчих секторів
Опис: Поглиблювати співробітництво у сфері науково-дослідницької діяльності та культурної
спадщини (включаючи підводну спадщину), природної спадщини та туристичного сектору; сприяти
розвитку стратегій, концепцій, зв’язків та інвестицій в нові технології/ діджиталізацію процесів та
об’єктів в галузі культури/культурну та природну спадщину. Забезпечити діджиталізацію культурних
ресурсів для просування та збереження культурної ідентичності Дунайського регіону, розробити та
сприяти розвитку міжкультурної та полікультурної діяльності та культурного обміну у Дунайському
басейні.

III.

Популяризація, вшанування та охорона культурної спадщини

ДІЯ 6: Підтримка культурної спадщини в Дунайському регіоні
Опис: Розбудовувати культурне різноманіття як перевагу Дунайського регіону, розробити нові та
підтримувати існуючі культурні маршрути, захищаючи культурні цінності; досліджувати,
відроджувати та популяризувати культурну спадщину, традиції, фольклор, ремесла, сучасне
мистецтво та іншу автентичну діяльність етнічних спільнот уздовж Дунайського регіону, при цьому
демонструючи та вшановуючи багатства регіону та культурного різноманіття, з метою її збереження
та охорони, розбудови ідентичності, міжкультурного діалогу, полікультурного розвитку громади,
поширення інформації про історію та фольклору. Підвищити привабливість сільських/ місцевих,
менш відвідуваних територій, культурних матеріальних і нематеріальних об'єктів спадщини, а також
підводних зон та розповсюджувати інформацію про їхню цінність; сприяти розвитку співпраці та
контактів між людьми різного походження, заохочуючи креативний та підприємницький підхід та
стимулюючи впровадження культурних інновацій, етнічного та економічного розвитку, заснованого
на культурній спадщині, традиціях та культурному туризмі. Популяризувати культурну спадщину
шляхом передачі знань, діджиталізації, та впровадження інновацій та нових технологій з метою
стимулювання конкурентоспроможності креативної економіки та сприяння культурному туризму.
Особливий увага приділятиметься інтерпретації культурної спадщини за допомогою сучасного
мистецтва та нових технологій з метою розвитку нових сюжетів.

В) Приклади проектів/ заходів (минулі, існуючи або майбутні)
•
•
•
•
•
•

Фонд малих проектів
Дунайська платформа міжкультурного діалогу (Danube Platform for Intercultural Dialogue)
Платформа NEON – цифровий проект
Цифровий атлас спадщини
Сприяння розширеному плануванню екотуризму в межах веломаршруту Eurovelo в
Дунайському регіоні
Сприяння та розвиток культурної діяльності та творчої галузі
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ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ 4: ЯКІСТЬ ВОДИ
A) Стратегічні рамки

1) Завдання ПН 4 в Плані дій 2010: “відновлення та збереження якості води”
Завдання ПН на 2019 рік:
Загальна мета ПН 4: реалізація заходів інтегрованого управління річковим басейном у Дунайському
регіоні відповідно до Рамкової директиви ЄС щодо водних ресурсів та Міжнародного плану
управління басейном річок Дунай (DRBMP) з метою збереження здоров'я людей та охорони
прісноводних екосистем. Зробити свій внесок у реалізацію DRBMP та його Спільну програму заходів
на основі “Спільного документу ПН4-ПН5-Міжнародної комісії із захисту річки Дунай (МКЗД) про
співпрацю та синергію в рамках ЄСДР” у цілях розвитку Дунайського регіону.
• Сприяти запобіганню та зменшенню забруднення води від точкових та дифузних
джерел Дунайського регіону, особливо пов'язаних з органічними, поживними,
небезпечними речовинами, зокрема, шляхом покращення очищення стічних
вод та сприяння запровадженню найбільш ефективних практик управління
• Сприяти заходам з охорони водних ресурсів та забезпечення постачання питної
води
• Посилити заходи з охорони мігруючих видів риб у Дунаї
• Сприяти заходам, спрямованим на адаптацію до впливу змін клімату на якість
водних ресурсів
• Надавати допомогу в розробці/ реалізації планів управління басейнами Сави,
Тиси та Пруту, а також плану управління дельтою Дунаю.
2) Положення ЄС щодо політики згуртованості
• Відповідні завдання політики:
o PO 2 “більш зелена Європа”;
o PO 4 “більш соціальна Європа” (освіта, навички) та
o PO 5 “Європа, наближена до громадян”, шляхом підтримки
місцевих стратегій розвитку та сталого розвитку міст в усьому ЄС.
• Специфічні завдання:
o сприяння сталому управлінню водними ресурсами;
o забезпечення води, придатної для споживання людиною
(інфраструктура видобутку, очищення, зберігання та розподілення,
заходи з підвищення ефективності, постачання питної води)
o управління збереження водних ресурсів (включаючи управління
річковими басейнами, заходи щодо адаптації до змін клімату,
повторного використання та зменшення втрат води)
o Збір та очищення стічних вод
3) Положення ЄС щодо політики розширення (IPA)
o Зміцнювати економічний та соціальний потенціал шляхом охорони
навколишнього середовища
o Формувати правила, стандарти, стратегічні та практичні заходи відповідно
до норм ЄС, зміцнювати добросусідські відносини та посилювати
узгодженість між суб’єктами
o Підтримувати територіальне та транскордонне співробітництво
4) Положення ЄС щодо політики сусідства
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o Підтримувати та сприяти діалогу та співпраці з третіми країнами та
регіонами, охопленими Європейською політикою сусідства
5) Галузева політика
• Водне законодавство ЄС, особливо Водна рамкова директива, Директива про
стандарти навколишнього середовища, Директива про підземні води, Директива
про якість води, призначеної для споживання людиною та її оновлена версія,
Директива про очистку міських стічних вод
• Директива ЄС стосовно охорони вод від забруднення, спричиненого нітратами з
сільськогосподарських джерел
• Директива про національні граничні значення викидів (NECD), Директиви про якість
атмосферного повітря (AAQD)
• Дорожня карта щодо ефективності використання ресурсів ЄС
• Стратегія біорізноманіття ЄС
• Цілі сталого розвитку ООН, особливо Цілі 6 і 17
• Стратегія ЄС щодо пластику
• Стратегія безвідходної економіки ЄС
• Загальноєвропейський план дій щодо осетрових Бернської конвенції – Стратегія
щодо осетрових до 2020 року
• Паризька угода про зміну клімату – Стратегії адаптації до зміни клімату на території
ЄС та Дунаю
• Стратегічний підхід ЄС до фармацевтичних препаратів
• Спільна аграрна політика ЄС
• Спільна рибна політика ЄС, зокрема положення щодо внутрішнього рибальства,
дрібного рибальства (Чорне море) та сталої аквакультури 21, а також відповідних
національних програм та планів Європейського фонду морського і рибного
господарства (EMFF)
• Комісія з охорони Чорного моря

Б) Дії та цілі
ДІЯ 1: НЕБЕЗПЕЧНІ РЕЧОВИНИ: Сприяти моніторингу, попередженню та зменшенню рівня
забруднення води небезпечними речовинами (Контрольний список ЄС щодо небезпечних
речовин, боротьба із забрудненням якими вимагає першочергових заходів, список потенційно
небезпечних хімічних речовин а також перелік потенційних забруднювачів, характерних для в
басейну Дунаю, наприклад мікропластик, пластмаси, фармацевтичні препарати, ПФОСК)
Опис та цілі:
• Вдосконалити якість знань щодо моніторингу небезпечних та нових речовин у поверхневих
водах, осадах та біоті
• Визначити джерела та шляхи поширення викидів небезпечних та нових речовин
• Провести кількісну оцінку викидів небезпечних речовин у воду та навантаження
• Запровадити заходи профілактики та пом'якшення наслідків забруднення, включаючи
комплексну оцінку ефективності заходів
• Сприяти розвитку потенціалу для моніторингу, моделювання та управління забрудненням
небезпечними речовинами
• Сприяти покращенню якості осадів у водоймах
ДІЯ 2: СТІЧНІ ВОДИ: Забезпечити збільшення інвестицій у будівництво, модернізацію,
підтримання та відновлення міських очисних споруд та сприяти альтернативним методам збору
21

у порівнянні з Повідомленням про стратегічні принципи сталого розвитку аквакультури в ЄС - Брюссель,
29.4.2013 COM (2013) 229 остаточний
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та очищення стічних вод у сільських населених пунктах, включаючи заходи, спрямовані на
розбудову регіонального та місцевого потенціалу в басейні Дунаю
Опис та цілі:
• Визначити джерела фінансування інфраструктурних проектів, особливо в державах-членах
ЄС, які приєдналися після 2007 року, та в країнах, які не є членами ЄС
• Зосередитися на інвестиціях у ремонт та відновлення існуючої інфраструктури
• Вдосконалити знання про технології очищення стічних вод, беручи до уваги нові речовини,
та сприяти їх розповсюдженню
• Сприяти зміцненню потенціалу на рівні національної та місцевої адміністрації, а також на
рівні комунальних служб для покращення процесів фінансування, експлуатації та
управління стічними водами
• Сприяти розвитку альтернативних підходів до збору та очищення стічних вод у сільських
населених пунктах, включаючи заходи щодо нарощування потенціалу на регіональному та
місцевому рівні
ДІЯ 3: ВОДА ТА СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО: сприяти запобіганню та зменшенню рівня дифузного
забруднення, утриманню поживних речовин, раціональному зрошенню та повторному
використанню води, сприяти та розвивати активний процес діалогу та співпраці між органами,
відповідальними за сільське господарство та захист довкілля з метою забезпечення
раціонального використання водних ресурсів
Опис та цілі:
• Сприяти зменшенню негативного впливу від розвитку сільського господарства, що
призводить до забруднення та дефіциту водних ресурсів Вдосконалити регулювання
попиту на воду в сільському господарстві шляхом застосування практикраціонального
зрошення та повторного використання води для зменшення потреби у водозаборі
• Зробити агроекологічні заходи більш привабливими
• Поширювати відповідну інформацію про сучасні технології та інструменти для
вдосконалення сільськогосподарської практики
• Просувати сільськогосподарські практики управління біогеними речовинами відповідно до
Директиви про нітрати (Директива Ради 91/676/ЄЕС) та Водної рамкової директиви
• Накопичувати знання щодо ефективності заходів
• Підвищити рівень обізнаності щодо зв’язку між сільськогосподарською діяльністю, якістю
води, ґрунтів та біорізноманіттям
• Ідентифікувати та поширювати інформацію про взаємозв’язок із Планами покращення
якості повітря та Програмою національного контролю за забрудненням повітря (NAPCP,
обов'язкові згідно з NECD), щоб влада та стейкхолдери усвідомлювали, як описані заходи
щодо управління водними ресурсами та сільського господарства можуть сприяти
покращенню якості повітря
• Сприяти створенню національних стратегічних планів згідно із Спільною аграрною
політикою ЄС
ДІЯ 4: ПИТНА ВОДА: Сприяти заходам, спрямованим на зменшення дефіциту знань, пов’язаних
із охороною водних ресурсів та забезпеченням постачання питної води
Опис та цілі:
• Сприяти ефективному використанню водних ресурсів та пропагувати серед побутових та
промислових споживачів свідоме та ефективне споживання води, а також культуру
економії води
• Сприяти підвищенню обізнаності громадськості щодо екологічного , економічного,
ефективного та безпечного використання води, а також зміцненню екологічної свідомості
населення за допомогою соціальних мереж, інформаційних матеріалів та цільових
рекомендацій.
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•
•

Сприяти заходам з охорони водних ресурсів та зменшенню забруднення води на всіх
ланках ланцюга постачання, відповідно до запропонованої редакції Директиви про питну
воду
Вживати заходи, необхідні для забезпечення постачання безпечної питної води, шляхом
раннього контролю якості води та забезпечення наявності водних ресурсів, постійно
захищених від забруднень. Підвищити здатність суспільства та систем водопостачання
протистояти посухам за рахунок стимулювання інвестицій в альтернативні джерела води
та «розумні» мережі (утворення об’єднаних мереж постачальників води), а також
посиленого планування задля забезпечення постійного доступу до водних ресурсів (плани
заповнення водосховищ).

ДІЯ 5: МІГРАЦІЯ РИБИ: Сприяти заходам, спрямованим на забезпечення міграції риби в басейні
р. Дунай
Опис та цілі:
• Вживати заходи для підвищення рівня обізнаності громадськості та забезпечення
політичного впливу для захисту дунайських осетрових як ключових видів для басейну річки
Дунай та дунайської екосистеми та біорізноманіття у цілому
• Сприяти посиленню заходів із охорони осетрових, включаючи охорону оселищ,
відновлення міграційних шляхів та вжиття заходів ex situ.
• Вдосконалити знання щодо моніторингу факторів, що ускладнюють міграцію, та
планування заходів міграції риб у координації з ПН 6 (Дія 3)
ДІЯ 6: ЗМІНА КЛІМАТУ: Сприяти заходам, спрямованим на адаптацію до впливу змін клімату на
якість та кількість водних ресурсів
Опис та цілі:
• Запровадити заходи щодо покращення якості води відповідно до Стратегії Міжнародної
комісії зі захисту річки Дунай (ICPDR) щодо адаптації до змін клімату
• Вживати практичні заходи щодо здійснення обліку забору води та надмірного
використання ґрунтових вод
• Сприяти створенню та діяльності «зеленої» інфраструктури та заходів щодо збереження
природних вод (NWRM)
• Сприяти проведенню заходів, пов'язаних з регулюванням використання водних ресурсів у
містобудуванні
• Підвищення обізнаності фермерів та громадськості щодо важливості дотримання режиму
зволоження ґрунту та забезпечення родючості ґрунтів за рахунок їхньої водоутримуючої
здатності в умовах змін клімату
ДІЯ 7: ІНСТРУМЕНТИ: Посилювати співробітництво, накопичення та обмін знаннями, а також
забезпечити стабільне фінансування заходів щодо забезпечення належної якості води в
Дунайському регіоні
Опис та цілі:
• Забезпечити активне залучення усіх стейкхолдерів та діалог із:
o національними та регіональними, міськими та сільськими органами, які
відповідають за прийняття рішень, а також органами державної влади;
o секторальними представниками (сільське господарство, промисловість, гірничо
видобувна промисловість, гідроенергетика, судноплавство, сфера захисту
навколишнього середовища тощо);
o громадськістю, включаючи необхідність проведення навчальних заходів та заходів,
спрямованих на підвищення обізнаності у питанні
•

Посилити територіальне співробітництво на різних рівнях:
o на рівні ЄС та країн, які не є членами ЄС, з урахуванням регіональних відмінностей;
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з іншими макрорегіональними стратегіями;
на рівні ЄСДР з іншими ПН, особливо з ПН 1а щодо внутрішнього судноплавства, ПН
5 щодо екологічних ризиків, ПН 6 щодо біорізноманіття та ПН 7 з питань освіти;
o на рівні Дунаю з МКЗД на основі “Спільного документа ПН4-ПН5- МКЗД про
співпрацю та синергію для реалізації ЄСДР”, сприяючи впровадженню
Міжнародного плану управління басейном річок Дунай (DRBMP) та його Спільного
плану управління (JPM);
o на рівні підбасейнів з урахуванням приток Дунаю (наприклад, Сави, Прута, Тиси);
o на рівні окремих ділянок річки (у верхній, середній, нижній течії, дельті Дунаю);
o на рівні Програми дій;
o на рівні транскордонних проектів, які сприяють досягненню визначених
результатів, забезпечуються фінансування, або сприяють посиленню синергії;
o на рівні, що включає поверхневі та підземні води, а також морські прибережні зони
(вплив на Чорне море)
o з іншими міжнародними комісіями та організаціями, пов'язаними із захистом
водних ресурсів, наприклад Глобальним водним партнерством та Карпатською
конвенцією
Продовжувати підтримувати МКЗД у подальшому розвитку систем інформації щодо
водних ресурсів у Дунайському регіоні
Сприяти посиленню та полегшенню механізмів обміну передовою практикою в галузі
інтегрованого управління водними ресурсами в басейні Дунаю серед суб’єктів,
відповідальних за прийняття рішень, на всіх рівнях та в усіх секторах
Визначити транскордонні фонди, які могли б здійснювати фінансування та інвестиції в
заходи, визначені у спільній програмі
Зібрати інформацію про потреби у фінансуванні проектів, пов'язаних з управлінні
водними ресурсами
Врахувати наслідки змін клімату при плануванні та організації заходів
o
o

•
•

•
•
•

В) Приклади проектів/ заходів (минулі, актуальні або майбутні)
•

•

•

22 22

Проект JOINTISZA (Дія 7) – проект Дунайської транснаціональної програми (Interreg
Danube) має на меті посилення узгодженості між плануванням управління річковим
басейном та запобіганням ризику паводків у цілях покращення стану вод басейну р.
Тиса 22
GROWA-SI (Дія 6, Дія 3, Дія 4) – У Словенії проект GROWA розробляє цікаві методи
розрахунків (продукти моделювання водного балансу через GROWA-SI стануть основою
для подальшої роботи над екологічним показником “VD_15: кількісне утримання рівня
ґрунтових вод”, який у наступному році надасть інформацію про сезонні зміни; також
враховується еквівалент снігової води), індекси (декадальний показник посухового
стресу) та здійснює моніторинг (моніторинг загального водного балансу).Проект уже
залучений до розрахунку водного балансу та прогнозування зрошення (за 5 днів) для
окремих територій, призначених для сільського господарства, вирощування овочів та
фруктів.
Інші проекти: CAMARO-D, PROLINE-CE, SIMONA, DanubeSediment, Danube Floodplain,
MEASURES, DEEPWATER-CE, FramWat, REVITAL I., bo-DEREC-CE, ValueInDrops, OPTAIN,
IDES, Tid(y)Up

www.interreg-danube.eu/approved-projects/jointisza
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ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ 5: ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ
А) Стратегічні рамки
1) Завдання ПН 5 в Плані дій 2010 року: "управління екологічними ризиками"
Завдання ПН на 2019 рік:
•

•

•
•

вирішити проблеми дефіциту води та посух відповідно до Плану управління
басейном річки Дунай з оновленнями 2015 року, Звіту про вплив посух у басейні
Дунаю у 2015 році (очікується звіт за 2016 рік) та поточних завдань у галузі адаптації
до змін клімату
надавати постійну підтримку задля реалізації Плану управління ризиками повеней і
паводків у р. Дунай, прийнятого у 2015 році відповідно до Директиви ЄС про
управління ризиками затоплення, з метою досягнення значного зменшення
наслідків повеней і паводків до 2021 року, а також з урахуванням та адаптації до
потенційних наслідків зміни клімату.
Забезпечити постійне оновлення Бази даних місць, віднесених до високого ступеня
ризику (Перелік AHS), забруднених об’єктів та хвостосховищ.
Сприяти здійсненню оцінки ризиків стихійних лих у Дунайському регіоні,
стимулюючи вжиття заходів щодо протидії цим ризикам відповідно до механізму
цивільного захисту Європейського Союзу

2) Положення ЄС щодо політики згуртованості
• Відповідні завдання політики:
o PO 2 досягнення “більш зеленої Європи шляхом сприяння […]
адаптації до змін клімату, управління та попередження ризиків”;
• Специфічні завдання:
o Сприяння адаптації до змін клімату, управління ризиками та
стійкості громад до стихійних лих
3) Положення ЄС щодо політики розширення (IPA)
o Зміцнювати економічний та соціальний потенціал шляхом забезпечення
охорони навколишнього середовища
o Формувати правила, стандарти, стратегічні та практичні заходи відповідно
до норм ЄС, зміцнювати добросусідські відносини та посилювати
узгодженість між суб’єктами
o Підтримувати територіальне та транскордонне співробітництво
4) Положення ЄС щодо політики сусідства
o Підтримувати та сприяти діалогу та співпраці з третіми країнами та
регіонами, охопленими Європейською політикою сусідства
5) Галузева політика
• Водне законодавство ЄС, особливо Водна рамкова директива, Директива ЄС про
управління ризиками затоплення, положення щодо управління басейнами річок,
дефіциту води та посухи, сталого розвитку, Стратегія ЄС щодо адаптації до зміни
клімату, Директива про контроль великих аварій (Seveso III)
• Цілі сталого розвитку ООН, особливо Ціль 13: пом’якшення наслідків зміни клімату
• Сендайська програма для зменшення небезпеки стихійних лих
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•
•
•
•
•

•
•

Рішення (ЄС) 2019/420 Європейського Парламенту та Ради від 13 березня 2019 року
про внесення змін до Рішення № 1313/2013/ЄС щодо механізму цивільного захисту
ЄС
Паризька угода про зміну клімату – Стратегії ЄС та МКЗД щодо адаптації до змін
клімату у ЄС та Дунаї
МКЗД: у 2014 році було підписано Спільний програмний документ про синергію,
який визначає методи співпраці; більшість дій ПН5 підготовлені та реалізуються у
тісній співпраці з МКЗД.
Карпатська конвенція (в грудні 2017 року підписано Меморандум , що визначає
можливі сфери співробітництва, включаючи екологічні ризики)
Глобальне водне партнерство для Центральної та Східної Європи (GWP CEE):
Меморандум підписано у 2019 році. Постійний спостерігач у Керівній групі ПН 5. До
цього часу реалізується ефективна співпраця в галузі комплексного управління
посухами.
Міжнародна комісія щодо басейну ріки Сава (постійний спостерігач у Керівній групі
ПН 5)
Європейська система оповіщення про повені (у співпраці із Спільним дослідницьким
центром)

Б) Дії та цілі
ПЕРЕДУМОВИ ТА ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
У Пріоритетному напряму 5 було реалізовано 8 дій, встановлених у Дорожній карті. Кожна дія була
визначена задля виконання цілей Директиви про управління ризиками затоплення. Завдання ПН 5
у Плані дій ЄСДР також суттєво сприяють виконанню стратегії ЄС щодо адаптації до зміни клімату
(представлена в 2013 році), Директиви Seveso III (2012), Сендайської програми для зменшення
небезпеки стихійних лих (2015) та підтримують механізм цивільного захисту ЄС в Дунайському
регіоні. У зв'язку з тим, що перший цикл впровадження Директиви про управління ризиками
затоплення триватиме до 2021 року, перший звіт Комісії про Seveso IIIмає бути поданий у вересні
2020 року, а в Стратегії щодо адаптації до зміни клімату ЄС, яка наразі переглядається, жодна з дій
не була реалізована в повній мірі, хоча й й відбулись важливі зрушення у потрібному напрямі.
Більшість заходів ПН було підготовлено та реалізується у співпраці з МКЗД, що підтверджує
стратегічну роль МКЗД та Планів управління ризиками затоплення та управління річковими
басейнами,. Спільний дослідницький центр ЄС був головним партнером у питаннях раннього
попередження та прогнозування зміни клімату. У 2018 році МКЗД опублікувала оновлену Стратегію
адаптації до зміни клімату для Дунайського регіону, що була схвально сприйнята ПН 5. Також було
розпочато співпрацю з Карпатською конвенцією у галузі інтегрованого управління ризиками посух
у координації з Глобальним водним партнерством для Центральної та Східної Європи (Меморандум
підписано у 2019 році).
СПЕЦИФІКА ДУНАЙСЬКОГО РЕГІОНУ
Існує вірогідність, що через зміни клімату, а також через соціально-економічний вплив, вже в
найближчий час ризики повені, посухи, а також нестачі води, стануть більш інтенсивними,
тривалішими та частішими.. Останніми роками, особливо в 2002, 2006, 2013 роках та влітку 2014
року, частини басейну р. Дунай зазнали сильних або надзвичайних затоплень. Ці події спричинили
значні людські та економічні збитки у постраждалих країнах та громадах. У 2006 році в Чехії та
Словаччині було зафіксовано 4 смертельні випадки внаслідок повені, а витрати та збитки склали
майже 600 мільйонів євро по всьому регіону. У 2010 році було зафіксовано 35 жертв, а збитки
склали близько 2 мільярди євро. У 2013 році сума збитків від повені склала 2,3 млрд. євро, та
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вразила переважно територію Німеччини та Австрії; крім того, у 2013 році 9 людей у Австрії та
Румунії загинуло внаслідок повені. Одним із найбільш нещодавніх прикладів стосується ситуації в
басейні річки Сави на території Хорватії, Боснії та Герцеговини, а також Сербії у травні 2014 року ,
внаслідок якої загинуло 79 осіб, постраждало 2,6 мільйона людей, а збитки досягли майже 4
мільярдів євро. Поширеними по всьому регіону є також локальні проблеми в сильних опадів, що
спричиняють пошкодження градом, паводки та вихід з ладу каналізаційних систем.
Більше того, за останні роки підвищився ризик виникнення лісових пожеж, що пов'язане зі зміною
клімату та екстремальними погодними умовами, включаючи посуху. Відповідно, існує потреба в
розробці стратегій адаптації до змін клімату, щоб уникнути збільшення наслідків впливу пожеж на
навколишнє середовище.
Технічний звіт Спільного дослідницького центру “Вплив змін клімату, землекористування та
використання води на водні ресурси в басейні річки Дунай” також вказує на зростаючу потребу в
адаптації до зміни клімату та підвищення стійкості до екологічних ризиків.
ДІЯ 1: Надати належну підтримку для розробки та виконання планів управління ризиками для
різних видів небезпеки
Опис:
1.1 Співпрацювати з МКЗД для регулярного вдосконалення Дунайського плану управління
ризиками повеней (DFRMP) (управління ризиками повеней у Дунайському басейні, включаючи
прогнозування, спрямоване на зменшення існуючих ризиків повеней, попередження нових
ризиків повеней, таких як ризик паводків, посилення стійкості, підвищення обізнаності та
солідарності у басейні):
• Покращення механізмів прогнозування повеней
• Обмін інформацією про експлуатацію гідротехнічних споруд
• Координація оперативних планів управління повеней
• Розробка елементів Плану управління ризиками повеней для транскордонних ділянок
• Обмін методами, технологіями та досвідом захисту від повеней
• Розвиток мережі для покращення освіти/ проведення тренінгів
• Посилити відповідність оперативних методів захисту від повеней та наявного обладнання.
1.2 Сприяти сталому управлінню заплавами, включаючи розбудову екологічної інфраструктури
1.3 Сприяти плануванню всеосяжного управління басейном з конкретних питань (наприклад,
ожеледь на річках)
1.4 Підтримуйте відповідних суб'єктів у процесі розробки механізмів оцінки ризиків, пов'язаних із
посухою, лісовими пожежами, градом та іншими стихійними лихами, викликаними зміною клімату
ЦІЛЬ: Реалізувати щонайменше п’ять проектів, що сприяють реалізації Плану управління ризиками
повеней на річці Дунай та Планів управління ризиками суббасейнів на 2021-2027 роки
ДІЯ 2: Розширити потенціал та межі охоплення басейнових/регіональних систем прогнозування
та попередження та розробити процедури швидкого реагування
Опис:
• Сприяти розвитку тісних зв’язків між європейськими інформаційними системами, такими
як Європейська система інформування про повені, Європейська інформаційна система з
виявлення лісових пожеж, та національними чи регіональними системами раннього
попередження для підтримки готовності на регіональному рівні;
• Сприяти розвитку системи Дунай ВІС;
• Сприяти забезпеченню регулярного обслуговування, тестування та використання Дунайської
системи аварійного раннього попередження (AEWS) МКЗД;
• Сприяти розвитку прогнозування посухи та управління посухою в басейні Дунаю
ЦІЛЬ: сприяти проведенню дворічних форумів з питання прогнозування в Дунайському регіоні
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ДІЯ 3: Забезпечити розвиток методів попередження стихійних лих та рівня готовності урядових
та неурядових організацій до ліквідації наслідків
Опис:
• Підтримка спільних заходів з підготовки (наприклад, регіональних навчань, спільних
тренінгів, обміну ноу-хау, стандартизації потужностей) відповідних суб'єктів (професіоналів
та волонтерів на оперативному, тактичному та стратегічному рівні) до діяльності щодо
захисту від повені та ліквідації наслідків катастроф;
• Гармонізація навчання та розбудова потенціалу підрозділів цивільного захисту (на основі
Механізму цивільного захисту Європейського Союзу) у цілях поліпшення координації,
сумісності, розвитку процедур та забезпечення самодостатності цих підрозділів;
• Підтримка заходів, спрямованих на зменшення ризику паводків та стихійних лих на
регіональному та місцевому рівнях, підвищення обізнаності населення;
• Розвиток інновацій та технологій захисту від повеней для підтримки спроможностей для
реагування на катастрофи (ІТ-рішення, картографування, віртуальна реальність,
безпілотники та дрони)
ЦІЛЬ: Встановити загальні мінімальні стандарти для організацій цивільного захисту та пожежнорятувальних служб, які беруть участь у міжнародних чи транскордонних заходах щодо подолання
наслідків стихійних лих в Дунайському регіоні
ДІЯ 4: Зменшити антропогенний вплив , що призводить до посилення природних ризиків та
завдає екологічної шкоди
Опис:
• Сприяти завершенню упорядкування Бази даних місць, віднесених до високого ступеня
ризику небезпеки техногенного характеру (Перелік AHS), забруднених об’єктів та
хвостосховищ.;
• Визначити потенційні проблеми та запропонувати можливих рішення у відношенні
процедур швидкого реагування у випадку виробничих аварій;
• Здійснити оцінку техногенних споруд чи водосховищ на предмет наявності ризиків
провокування катастроф(наприклад, LAREDAR)
ЦІЛЬ: підтримка розширення Бази даних місць, віднесених до високого ступеня ризику небезпеки
техногенного характеру (Перелік AHS), забруднених об’єктів та хвостосховищ.
ДІЯ 5: Займатись прогнозуванням наслідків зміни клімату на регіональному та місцевому рівні
Опис:
• Сприяти гармонізації та координації стратегій та планів дій щодо адаптації до зміни клімату
(CCA) для активізації міжнародної співпраці в Дунайському регіоні;
• Визначити прямі наслідки зміни клімату та забезпечити включення заходів адаптації та
зменшення наслідків зміни клімату в планах управління екологічними ризиками;
• Сприяти співпраці у сфері використання даних та прогнозів щодо зміни клімату, що
надаються Службою змін клімату Коперника (C3S) та підпорядкованою їй Базою даних про
клімат (CDS);
• Забезпечити підтримку досліджень у сфері адаптації до зміни клімату;
• Сприяти реалізації заходів щодо накопичення природних водних ресурсів 23
ЦІЛЬ: Підтримка впровадження стратегій та планів дій щодо адаптації до зміни клімату шляхом
проведення заходів, присвячених ролі змін клімату в плануванні управління ризиками

В) Приклади проектів/ заходів (минулі, існуючи або майбутні)
•
•

DAREFFORT 24
DriDanube

https://www.gwp.org/en/GWP-CEE/WE-ACT/news/news-archive/Guidelines-on-NaturalSmall-Water-Retention-Measures/
23

24

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dareffort
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• Danube Floodplain
• Danice
• DAREnet
• Municip-Aid
• ProFound
• FloodUzh
• WAPCOS
• REVITAL I
• LAREDAR
• SAFETisza
• DAMWARM
• Дії МКЗД
Майбутні проекти можуть також базуватися на досвіді проекту транскордонного співробітництва
RaabFlood4cast, а також на заходах Стратегії ЄС для Альпійського регіону (EUSALP) зі створення та
підтримки зеленої інфраструктури та заходів щодо накопичення природних водних ресурсів
(NWRM).
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ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ 6: БІОЛОГІЧНЕ ТА , ЛАНДШАФТНЕ РІЗНОМАНІТТЯ,
ЯКІСТЬ ПОВІТРЯ ТА ҐРУНТУ
А) Стратегічні рамки

1) завдання ПН 6 в Плані дій ЄСДР 2010 року: “збереження біорізноманіття, ландшафтів, якості
повітря та ґрунтів”
Завдання ПН (на 2019 рік):
• Поліпшити управління територіями мережі Natura 2000 та іншими заповідними
територіями шляхом транснаціонального співробітництва та розбудови
потенціалу
• Об’єднати зусилля, спрямовані на припинення процесів погіршення стану видів і
середовищ існування в Дунайському регіоні, охоплених природоохоронним
законодавством ЄС, , зокрема, продовжувати докладати зусилля щодо
забезпечення життєздатності популяцій дунайських осетрових.
• Зменшити рівень заселення та розповсюдження інвазійних чужорідних видів (ІВЧ)
у Дунайському регіоні
• Підтримувати та відновлювати елементи «синьо-зеленої» інфраструктури за
допомогою комплексного планування просторового розвитку та заходів з
консервації
• Поліпшити та/ або підтримувати на достатньому рівні якість ґрунтів у
Дунайському регіоні.
• Зменшити забруднення повітря в Дунайському регіоні.
2) Положення ЄС щодо політики згуртованості
• Відповідні завдання політики:
o PO 2 “більш зелена Європа”;
• Специфічні завдання:
o Покращення біорізноманіття […], та зменшення рівня забруднення
3) Положення ЄС щодо політики розширення (IPA)
o Зміцнювати економічний та соціальний потенціал шляхом охорони
навколишнього середовища
o Формувати правила, стандарти, стратегічні та практичні заходи відповідно
до норм ЄС, зміцнювати добросусідські відносини та посилювати
узгодженість між суб’єктами
o Підтримувати територіальне та транскордонне співробітництво
4) Положення ЄС щодо політики сусідства
o Підтримувати та сприяти діалогу та співпраці з третіми країнами та
регіонами, охопленими Європейською політикою сусідства
5) Галузева політика
• Законодавство ЄС, особливо Оселищна директива та мережа Natura 2000,
Директива про збереження диких птахів , Водна рамкова директива, Директива про
небезпечні речовини, боротьба із забрудненням якими вимагає першочергових
заходів (, Директива про підземні води, Директива про питну воду та її оновлена
редакція, Директива про очистку міських стічних вод, Директива про нітрати,
Регламент ЄС 1143/2014 про інвазійні чужорідні види, Директиви щодо якості
атмосферного повітря 2008/50/ЄC та 2004/107/EC, які визначають граничні та цільові
законодавчі значення для забруднюючих речовин, Директива про граничні
значення викидів (NEC) (Директива 2016/2284/EU)
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План дій ЄС щодо природи, людей та економіки
Стратегія біорізноманіття ЄС 2020 та майбутня стратегія ЄС щодо біорізноманіття
2030 року
Цілі сталого розвитку ООН
Паризька угода про зміну клімату – Стратегії ЄС та МКЗД щодо адаптації до зміни
клімату у ЄС та Дунаї
Міжнародні договори, конвенції та програми, такі як: Конвенція про охорону
біологічного різноманіття; Європейська ландшафтна конвенція Ради Європи;
Рамсарська конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення,
особливо як середовище проживання водоплавних птахів; Боннська конвенція про
збереження мігруючих видів диких тварин; Міжнародна конвенція про захист
рослин; Міжнародний договір Продовольчої та сільськогосподарської організації
ООН (ФАО) про рослинні генетичні ресурси для виробництва продовольства і
ведення сільського господарства; Стратегічний план ООН з питань біорізноманіття
на 2011-2020 роки та 20 цільових задач Айті щодо біорізноманіття; Карпатська
конвенція, Альпійська конвенція та Бернська конвенція про збереження
європейської дикої природи та природних середовищ існування; Смарагдова
мережа; Загальноєвропейська екологічна мережа (PEEN); Резолюція Всесвітньої
організації охорони здоров’я (ВОЗ) про поліпшення здоров'я через належне
управління застарілими пестицидами та іншими застарілими хімічними
речовинами, травень 2010 року.

Б) Дії та цілі
ПЕРЕДУМОВИ ТА ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Дунайський регіон охоплює значну територію, що охоплює не тільки річку Дунай та її притоки,
низовини та дельту, а й більшу частину Карпатських гір, Балкан та частково Альпи. Регіон включає
різноманітні екосистеми, які забезпечують середовище існування для численних видів тварин та
рослин. Екосистеми Дунайського регіону знаходяться у чудовому стані і тому здатні надавати
безцінні екосистемні послуги, забезпечуючи їжу, та прісну воду, регулюючи кліматичні умови,
захищаючи ґрунти, забезпечуючи рециркуляцію поживних речовин та асиміляцію відходів.
Дунайські екосистеми є також надзвичайно важливими для соціально-економічного розвитку та
добробуту людини, особливо враховуючи загрозу зміни клімату.
Забруднення, спричинене людською діяльністю в цьому регіоні (тобто вивезення відходів, сільське
господарство, транспорт, побутове опалення тощо), негативно позначається на якості води, ґрунту
та повітря. Наприклад, ерозія та стоки зі ріллі є основним джерелом сільськогосподарського
дифузного забруднення в басейні річки Дунай.
Беручи до уваги значення та потенційну вразливість Дунайського регіону, охорона навколишнього
природного середовища та відновлення природних ресурсів, включаючи розвиток зеленої
інфраструктури, повинні бути першочерговим і ключовим завданням для суспільства. Екосистеми та
можливості, які вони надають, є основоположними для розвитку суспільства та економіки; більшість
з них є невідновлюваними, а їхній стан погіршується у всьому світі. Наявні глобальні звіти 25 чітко
вказують на те, що ми продовжуємо втрачати біорізноманіття та природні ресурси з загрозливою
25

Міжурядова науково-політична платформа з питань біорізноманіття та екосистемних послуг (IPBES): звіт
про глобальну оцінку послуг з біорізноманіття та екосистеми – резюме для представників влади, 2019; огляд
заходів щодо досягнення цільових задач Айті щодо біорізноманіття 2018–2019 роки; та Звіт живої планети
WWF, 2018.
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швидкістю, наголошуючи на необхідності якнайшвидшого впровадження нагальних пріоритетів,
дій, рішень. Слід підкреслити, що зміни клімату, крім втрати біорізноманіття, є одним з найбільших
викликів сучасності. Необхідно розвивати та ретельно досліджувати взаємозв’язок між
кліматичними змінами та діями щодо захисту, сталого управління та відновлення біорізноманіття,
щоб забезпечити їх повномасштабну реалізацію їхнього потенціалу. Як свідчать останні результати
наукових досліджень, природоохоронні рішення можуть забезпечити реалізацію третини цілей
економічно ефективного пом'якшення змін клімату до 2030 року. Звіт IPBES 2019 26 чітко вказує на
те, що, незважаючи на прогресивний розвиток у природоохоронній діяльності та реалізації
відповідної політики, глобальні цілі, спрямовані на збереження та стале використання природи не
можуть бути досягнуті за допомогою сучасних векторів діяльності, а цілі на 2030 та подальші роки
можуть бути досягнуті лише шляхом трансформаційних змін у межах економічних, соціальних,
політичних та технологічних факторів.
Для забезпечення ефективної охорони природи та захисту навколишнього середовища, особливо у
питаннях виробництва та споживання енергії та продуктів харчування, природоохоронної адаптації
та пом'якшенню наслідків змін клімату, необхідно дотримуватись ряду принципів, що є
співставними із Цілями сталого розвитку та Стратегією біорізноманіття до 2050 року 27. Екологічні
заходи слід планувати паралельно з розвитком кожного сектора (туризм, будівництво, енергетика,
транспорт, сільське господарство, лісове господарство, рибне господарство). Крім того, слід
враховувати міграційні рухи, культурні відмінності, розвиток міст/ сільської місцевості та стан
регіональної безпеки. Перш, ніж формувати нову інфраструктуру, слід вивчити можливості
підвищення ефективності поточної інфраструктури (енергетики, рівня споживання ресурсів
домогосподарствами, транспортної системи). Ландшафтне (просторове) планування має стати
основою для розробки якісних стратегій розвитку сільського/ міського розвитку.
Відповідність екологічному законодавству ЄС є ключовим фактором збереження екосистем та
покращення навколишнього природного середовища в Дунайських країнах-членах ЄС. Крім того,
екологічне законодавство ЄС має стати орієнтиром для актуальних та потенційних країнахкандидатах, а також в інших третіх країнах, які беруть участь у Стратегії.
Крім того, цілі ПН 6 відповідають і сприяють розвитку глобальних та європейських процесів,
пов'язаних із охороною навколишнього середовища та природи – таким як Стратегія
біорізноманіття ЄС, Конвенція про охорону біологічного різноманіття та Цілі сталого розвитку ООН.
Найближчим часом виникне потреба у приведенні роботи ПН 6 до нової глобальної проектної
мережі після 2020 року, яка буде прийнята на п'ятнадцятому засіданні Конференції сторін Конвенції
про охорону біологічного різноманіття (CBD COP15), що відбудеться в м Куньмін (Китай) у жовтні
2020 року.
СПЕЦИФІКА ДУНАЙСЬКОГО РЕГІОНУ
Дунайський регіон охоплює широке коло різноманітних, але взаємопов’язаних та взаємозалежних
екосистем, включаючи Дунай з його притоками, низовинами та дельтою, більшу частину
Карпатських гір, Балкан та частину Альп. Регіон включає значну частину європейських заповідних
зон, а також багатий культурний ландшафт. Ці простори є середовищем існування для різноманітної
та унікальної флору та фауну. Більш того, Дунай та його притоки мають велике значення для
загального стану навколишнього середовища, таких як якість води, стан грунтів, належне

26
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Див. виноску 14
Неформальна зустріч міністрів охорони навколишнього середовища 20 -21 травня 2019 року, Бухарест
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функціонування екосистем, а також екологічний взаємозв'язок, як у межах регіону, так і на ширшій
території. Отож, природна спадщина Дунайського регіону має велике значення для всієї Європи.
Але цей унікальний регіон та його природні цінності знаходяться під все більшим тиском через
розростання міст та розвиток сільського господарства, промисловості, транспорту та туризму, що
часто призводить до наступних наслідків: втрати біорізноманіття, зменшення різноманітності
екосистем (наприклад, заболочених і заплавних територій, пралісу та реліктових лісів); вирубка
дерев (необхідно значно збільшити частку лісових територій, охоплених Планами управління,
включаючи практики, що сприяння біорізноманіттю, наприклад наближення лісового господарства
до природних умов); забруднення повітря та ґрунтів (несанкціоновані муніципальні сміттєзвалища
та численні забруднені об’єкти); депопуляція, занепад земель у сільській місцевості. Тим не менш,
обізнаність громадськості про потреби збереження природи та охорони навколишнього
середовища, а також рівень використання найкращих доступних практик у східній частині регіону є
низькою.
Управління якістю повітря також є міжсекторальним та транскордонним питанням. Окрім
обов'язкового законодавства, останніми роками важливого значення для координації, наприклад,
процесів спалювання в побутовому секторі, набули значущі ініціативи на місцевому рівні, такі як
партнерство ЄС з якості повітря та Угода мерів 28 . Згідно з останніми дослідженнями 29, існує
необхідність у сприянні узгодженому багаторівневому та багатогалузевому підходу, включаючи ПН
6, ПН 1б та ПН 2. У цьому контексті робоча група ПН 6 з якості повітря може зіграти роль каталізатора
у здійсненні цілей ЄСДР у цій галузі.
ДІЯ 1: Забезпечити транснаціональне співробітництво та узгодити стратегічні документи щодо
управління територіями річкового басейну Дунаю, що підлягають охороні
Опис: Через різні звичаї та/ або законодавчі системи, викликом є забезпечення управління Natura
2000 та іншими охоронюваними територіями, розташованими на прикордонних територіях басейну
Дунаю. Транснаціональна співпраця та гармонізація документів стратегічного планування
(наприклад, цілей охорони природи та планів управління на об’єктах Natura 2000, планів управління
іншими заповідними територіями, Генеральних планів) допоможуть забезпечити послідовність та
стійкість у здійсненні заходів щодо консервації та сприятимуть кращому забезпеченню охорони
природи у цих районах.
Цільові заходи: Розробити (із залученням широкого кола учасників) Дунайський генеральний план
збереження та відновлення біорізноманіття для впровадження у внутрішні навігаційні програми та
інтеграції з Генеральним планом навігації по Дунаю (Генеральний план щодо відновлення та
утримання фарватера на Дунаї та його судноплавних притоках). Новий Генеральний план повинен
зосередитись на визначенні пріоритетних ділянок щодо збереження біорізноманіття, спільному
визначенні цілей збереження, ідентифікації пріоритетних ділянок для відновлення та плануванні
заходів для впровадження цінностей біорізноманіття у програми внутрішнього навігації та інтеграції
з Генеральним планом навігації (співпраця з ПН 1а). ЧАСОВІ РАМКИ: кінець 2030 року; ПРОМІЖНІ
РЕЗУЛЬТАТИ: розроблений Дунайський генеральний план збереження та відновлення
біорізноманіття; визначені заходи щодо його інтеграції до програм внутрішньої навігації та інтеграції
28

Спільний дослідницькій центр, 2019. Забруднення міст у регіонах Дунаю та Західних Балкан: Вплив
твердих частинок PM2.5. Environment International 133. Article 105158.
Спільний дослідницькій центр, 2016, Якість повітря в макрорегіоні Дунаю. На шляху до науково
обґрунтованого підходу. EUR 28417 EN , doi: 10.2760/96587
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з Генеральним планом навігації; ІНШІ МОНІТОРИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ: кількість нарад
стейкхолдерів, концепція щодо розробки плану.
ДІЯ 2: Сприяти розвитку потенціалу національних та місцевих органів влади, неурядових
організацій, експертних та наукових громад у питаннях, що стосуються захисту навколишнього
середовища
Опис: Успішність заходів у сфер охорони природи залежить від залучення органів влади,
неурядових організацій, експертного та наукового співтовариства на довготривалій основі. ЄСДР
забезпечує ідеальну платформу для проведення заходів з розбудови потенціалу, що мають на меті
посилити передачу знань між національними органами влади, науковою спільнотою та різними
стейкхолдерами (наприклад, проект DANUBEPARKs) та менеджерами таких природоохоронних
територій, як Natura 2000 та Смарагдова мережа.
Цільові заходи: Посилити горизонтальний обмін знаннями та доступ до даних про навколишнє
середовище між національними органами, відповідальними за охорону природи (особливо
органами країн-сусідів). Наприклад, використання Стратегічних екологічних оцінок у процесі
прийняття рішень, інтеграції синьо-зеленої інфраструктури в планові документи, що підтримують
стійке використання природоохоронних територій з метою посилення підтримки почуття
відповідальності місцевих жителів. ЧАСОВІ РАМКИ: кінець 2030 року; ПРОМІЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ: події
(семінар, конференція); звіт про кращі практики (приклади та кейси); ІНШІ МОНІТОРИНГОВІ
ІНСТРУМЕНТИ: кількість організованих семінарів/ навчальних поїздок.
ДІЯ 3: Забезпечити розробку та/ або реалізацію планів дій щодо збереження та/ або планів
управління зникаючими зонтичними видами Дунайського регіону
Опис: Флагманські (або зонтичні) вимагають забезпечення комплексу вимог для повноцінного
існування у межах свого середовища існування. Тому збереження ключових місць їхнього існування
сприяє захисту багатьох інших видів живих організмів. Крім того, ці види (рослини або, найчастіше,
тварини), як правило, викликають інтерес у громадськості , тому вони водночас добре підходять
для демонстрації необхідності збереження середовищ існування та підвищення обізнаності про
антропогенний вплив на екосистеми.
Цільова діяльність: Окрім інших видів, варто відзначити ь важливу екологічну роль, що відіграють
осетрові , вказуючи на належний стан екосистем. Басейн річки Дунай сьогодні є унікальним
середовищем існування ряду найважливіших популяцій диких осетрових т. Реалізація заходів
Загальноєвропейського плану дій щодо збереження осетрових видів у частинах, пов’язаних з
Дунаєм, з сприятиме також охороні та збереженню інших видів прісноводних видів та середовищ
їх існування. ЧАСОВІ РАМКИ: кінець 2030 року; ПРОМІЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ: мораторії/ обмеження на
вилов осетрових, рамкові положення щодо управління та фінансування заходів щодо збереження
життєздатності популяцій дунайських осетрових; визначення на карті місця проживання та заходи
щодо збереження та/ або відновлення їх середовищ існування; узгоджені програми моніторингу;
ІНШІ МОНІТОРИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ: кількість організованих семінарів/ зборів стейкхолдерів;
координаційна діяльність/ спільні зустрічі з ПН 4 (Дія 5).
ДІЯ 4: Сприяння проведенню науково-дослідних розробок та застосуванню найбільш відповідних
методів профілактики та контролю за ІЧВ та управління пріоритетними шляхами
розповсюдження відповідно до стратегії Дунайської мережи інвазійних чужорідних видів (DIAS)
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та Регламенту (ЄС) 1143/2014 про запобігання занесенню та поширенню інвазійних чужорідних
видів (ІЧВ)
Опис: Для розробки та застосування найбільш відповідних методів профілактики та контролю за ІЧВ
та управління їх пріоритетними шляхами розповсюдження в Дунайському регіоні необхідно
проведення подальших досліджень. Перелік ІЧВ, які викликають особливе занепокоєння в регіоні,
зможе допомогти у цілях забезпечення більш цілеспрямованого використання ресурсів ЄС. Система
раннього виявлення та попередження, транскордонні плани дій та/ або плани викорінення та
співпраця всіх відповідних секторів можуть забезпечити як об'єднання наявних ресурсів, так і
гарантувати довготривале значення отриманих результатів.
Цільові заходи: Плани транскордонного викорінення можуть допомогти забезпечити як об'єднання
наявних ресурсів, так і гарантувати довготривале значення отриманих результатів. Окрім заходів
щодо ліквідації, плани викорінення також повинні включати відповідні заходи щодо відновлення
постраждалих екосистем. ЧАСОВІ РАМКИ: кінець 2030 року; ПРОМІЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ: розроблені 1)
система раннього попередження та швидкого реагування; 2) план(и) дій щодо шляхів
розповсюдження ІЧВ, що викликають найбільше занепокоєння на регіональному рівні; 3)
транскордонні плани ліквідації (включаючи заходи щодо відновлення екосистем); ІНШІ
МОНІТОРИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ: кількість організованих зустрічей з відповідними суб’єктами.
ДІЯ 5: Закріплення концепції зеленої інфраструктури ЄС у Дунайському регіоні
Опис: Поняття «зелена інфраструктура» (ЗІ) водночас стосується концептуального підходу, та є
характеристикою ландшафтної структури. Це стратегічно спланована мережа (напів-) природних
територій з рядом екологічних особливостей, яка спроможна забезпечити широкий спектр
екосистемних послуг, включаючи адаптацію до змін клімату. Оскільки екологічний взаємозв'язок є
критично важливим для зменшення негативного впливу на біорізноманіття та збереження
екосистемних послуг, окремі елементи ЗІ повинні бути пов'язані за допомогою природних або
штучних інструментів або шляхом забезпечення сталих зон, на яких надаються екосистемні послуги.
Цільові заходи: Розробка спільного підходу для визначення екологічних суходільних коридорів для
основних цільових видів живих організмів та покращення зв'язку, знань та обміну даними між
секторами навколишнього середовища, транспорту та просторового планування щодо інтеграції
синьо-зеленої інфраструктури. ЧАСОВІ РАМКИ: кінець 2030 року; ПРОМІЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ: створена
транснаціональна робоча група та комунікаційна платформа; адаптований набір інструментів для
ідентифікації коридорів та інструменту WebGis для подальшого використання; технічний посібник з
екологічних зв’язків в Дунайському регіоні; узгоджені дані та карта екологічних зв'язків ЄСДР;
вибрані пілотні регіони; ІНШІ МОНІТОРИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ: кількість зустрічей з відповідними
учасниками; інші документи (угоди, висновки, звіти).
ДІЯ 6: Сприяти екологічній взаємодії через співпрацю між макрорегіональними стратегіями
Опис: Екологічний взаємозв'язок є сферою/ темою, що складає особливий інтерес для усіх
макрорегіональних стратегій, та потребує подальшого дослідження з точки зору можливостей його
зміцнення та співпраці. Таким чином, Координатори ПН 6 ЄСДР ініціювали співпрацю з іншими
макрорегіональними стратегіями з метою встановлення більш системного секторального обміну
між ПН. Основна увага приділяється вивченню шляхів посилення синергії та уникнення дублювання
дій та фінансування, одночасно підвищуючи ефективність національного (урядового) потенціалу.
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Цільові заходи: налагодити співпрацю між підходами макрорегіональних стратегій у встановленні
екологічного зв'язку та зеленої інфраструктури. Врахування результатів наради з питань
біорізноманіття (особливо екологічного взаємозв’язку) в макрорегіональних стратегіях ЄС, що
відбудеться 4-5 грудня 2019 року у м. Загреб.
ДІЯ 7: Покращення та/ або підтримка екологічних систем, пов'язаних з ґрунтом
Опис: Багатофункціональність ґрунтів є основою для багатьох екосистемних послуг (ЕП). Оскільки
негативний вплив на якість ґрунтів може призвести до опосередкованого впливу на екосистеми та
добробут людини, важливо посилити та/ або підтримувати ЕП, пов'язаних з ґрунтом. Отже,
Дунайська конференція ректорів має розробити узгоджені карти ґрунтів, провести дослідження та
запропонувати рішення для пом’якшення загроз та навантажень (сільське господарство, зміни
клімату, розширення міст тощо) та сприяти поширенню та обміну знаннями в різних мережах.
Цільові заходи: Розробка консолідованих карт ґрунтів для Дунайського регіону. Це включає
підготовку даних, визначення масштабів, формату даних та планування багатьох інших заходів
(наприклад, наукові семінари та співпраця з досліджень ґрунтів). Окрім того, що карти ґрунтів є
основою для наукових та експертних досліджень, відповідна інформація про ґрунти буде
використовуватися на місцевому та регіональному рівні для заходів з підвищення обізнаності
(орієнтованих на широку громадськість та школярів). ЧАСОВІ РАМКИ: Карти ґрунтів будуть
реалізовуватись у всьому Дунайському регіоні до кінця 2030 року. ПРОМІЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ:
розроблені карти ґрунтів для країн Дунайського регіону; ІНШІ МОНІТОРИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ:
відсоток площі, яку охоплює карта.
ДІЯ 8: Визначення територій, що забруднені застарілими пестицидами та подібними хімічними
залишками та підготовка плану санації та плану управління ризиками у випадку екологічних
аварій
Опис: Території з високим рівнем накопичення застарілих пестицидів та подібних хімічних речовин
(ЗПХ) можуть становити серйозну загрозу для здоров’я людини та навколишнього середовища.
Країни Дунайського регіону повинні ідентифікувати ці ділянки, підготувати плани управління
ризиками (включаючи заходи інтервенції) та плани санації, щоб мінімізувати ризик, який становить
ЗПХ, та відновити екосистеми. Підхід макрорегіональних стратегій допоможе забезпечити
транскордонне співробітництво, залучення до процесу стейкхолдерів, обмін знаннями та цільове
використання фінансування ЄС.
Цільові заходи: Підготувати список таких місць разом із статусом пріоритетності та оглядом стану
даної території, який може бути використаний для підготовки більш детальних Планів санації (ПС).
Плани управління ризиками (ПУР) повинні надавати рекомендації щодо ефективного управління як
на національному, так і на регіональному рівні, включаючи найкращі доступні методи запобігання,
контролю та зменшення наслідків екологічних аварій. Підготовлені плани санації (ПС) повинні 1)
узагальнити всі дані про виявлені забруднювачі; 2) виявити забруднюючі речовини та їхній вплив на
середовища (ґрунт, воду, повітря); 3) оцінити варіанти вирішення проблеми та описати методи, що
використовуються для вибору кращої стратегії вирішення проблеми; 4) описати вибрані методи
очищення, їх технічну доцільність та план впровадження; 5) обговорити заходи контролю для
мінімізації викидів в атмосферу, поверхневі вод, охорони здоров'я та безпеки працівників; 6)
надавати інформацію про долю залишкових забруднень, корекційну перевірку та довгострокові
плани моніторингу навколишнього середовища для об'єктів, що викликають занепокоєння. ЧАСОВІ
РАМКИ: кінець 2030 року: ПРОМІЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ: місця, забруднені застарілими пестицидами та
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подібними хімічними залишками в країнах Дунайського регіону, відображені у геоінформаційних
системах (ГІС); розроблений план втручання на національному та регіональному рівні та план
управління ризиками, включаючи оцінку екологічного ризику за пріоритетним місцем; перелік
пріоритетних місць, забруднених застарілими пестицидами та подібними хімічними залишками;
плани управління ризиками, включаючи плани санації для пріоритетних місць; кількість семінарів/
зустрічей з відповідними акторами; зібрані дані про місця, забруднені застарілими пестицидами та
подібними хімічними залишками; рекомендації щодо розробки плану управління ризиками;
рекомендації щодо розробки плану санації.
ДІЯ 9: Вживати заходів щодо поступового зменшення забруднення повітря, та, щонайменше,
забезпечити дотримання граничних значень забруднюючих речовин відповідно до Директиви
про якість атмосферного повітря
Опис: Розширена та оптимізована мережа моніторингу якості повітря та звіти про якість повітря (на
основі вимірюваних та модельованих даних) допоможуть пристосувати відповідні заходи щодо
покращення якості повітря та встановити транскордонні механізми попередження для пікових
ситуацій перевищення граничних значень забруднення повітря. Крім того, слід розвивати Програму
захисту повітря для Дунайського регіону, пов’язуючи його з Планами якості повітря та
Національними програмами контролю забруднення повітря, а також з поточними інтегрованими
проектами LIFE , що реалізуються в країнах регіону з метою розробки та розповсюдження
відповідних інструментів для оцінки якості повітря та управління ними, враховуючи брак знань та
потенціалу у інституцій, необхідність узгоджених та дій та галузевого співробітництва.
Потенційні заходи щодо подолання існуючих недоліків включають в себе: а) сприяння сталому
використанню біомаси для опалення у домогосподарствах; б) скорочення рівня викидів від
електростанцій, що працюють на вугіллі; в) поліпшення механізмів оцінки викидів; г) активізація
міжнародної співпраці в межах макрорегіону та із сусідніми районами; д) краща інтеграція галузевої
політики шляхом прийняття багаторівневого та багатосекторального підходу; д) сприяння інтеграції
з мережами ЄС щодо якості повітря, таких як AQUILA та FAIRMODE.
Цільові заходи: Розробка програми захисту повітря для Дунайського регіону. Спираючись на
наукову підтримку Спільного дослідницького центру, присвячену цьому Пріоритетному напряму,
програма повинна враховувати інституційні знання та брак структурних можливостей, необхідність
узгоджених дій галузевого співробітництва, а також ставити за мету розробку та розповсюдження
відповідних інструментів для оцінки якості повітря та управління ними, та запропонувати заходи
щодо підвищення якості повітря. ЧАСОВІ РАМКИ: кінець 2030 року. ПРОМІЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ:
визначені недоліки в інституційній спроможності; визначені заходи та інструменти для поступового
зменшення забруднення; розроблена програма захисту повітря; ІНШІ МОНІТОРИНГОВІ
ІНСТРУМЕНТИ: кількість семінарів/ зустрічей з відповідними учасниками; група експертів для
програми покращення якості повітря; розроблена Програма.
ДІЯ 10: Стимулювати управління та екологічне відновлення водно-болотних угідь, особливо в
дельті Дунаю
Цільова діяльність: Впровадження структур для моніторингу та протидії втратам водно-болотних
угідь, а також припинення процесу втрат водно-болотних угідь та сприяння відновленню
деградованих водно-болотних угідь, приділяючи особливу увагу дельті Дунаю, враховуючи її роль
у збереженні біорізноманіття та міграції тварин, а також актуальність цих середовищ у запобіганні
забруднення та поглинанню вуглекислого газу.

В) Приклади проектів/ заходів (минулі, актуальні або майбутні)
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звіти Спільного дослідницького центру, наприклад щодо якості повітря (Дія 9) та сталого
використання біомаси в ЄСДР
Інтегровані проекти LIFE в Болгарії, Угорщині, Словаччині (Дія 9)
Проект Transgreen (Дія 6, Дія 7) - проект Interreg Danube, присвячений плануванню
інтегрованої транспортної та зеленої інфраструктури в Дунайсько-Карпатському регіоні.
Основними результатами проекту є, серед іншого, “Керівні принципи щодо мінімізації
впливу розвитку транспортної інфраструктури на природу в Карпатах” та “Рекомендації
щодо політики інтегрованого планування автомобільних та залізничних перевезень у
Карпатах”
Проект ConnectGREEN (Дія 6, Дія 7) - проект Interreg Danube, спрямований на відновлення
та управління екологічними коридорами в горах за принципом зеленої інфраструктури в
басейні Дунаю
Проект Centralparks (Дія 7) - Проект, Centralparks, організований Interreg у Центральній
Європі спрямований на покращення потенціалу управління карпатськими заповідними
територіями. Проект підтримує заходи з охорони природи та сталий місцевий розвиток,
покращує
інтегроване
природокористування,
посилює
транснаціональне
співробітництво та зменшує поточні загрози т біорізноманіттю.
Діяльність Стратегії ЄС для Альпійського регіону (EUSALP) (Дія 6, Дія 7) - EUSALP розробила
зразкові заходи щодо створення та підтримання екологічної інфраструктури та заходів
щодо накопичення природних вод (NWRM) - див. приклади проектів ПН 5 для отримання
додаткової інформації
Ініціатива Sturgeon2020; Можливе також використання Європейського фонду морського
і рибного господарства (EMFF) для підтримки заходів у внутрішніх водах (див. Дія 3)
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ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ 7: СУСПІЛЬСТВО ЗНАНЬ
А) Стратегічні рамки

1) Завдання ПН 7 у Плані дій 2010 року: “розвиток суспільства знань через наукові дослідження,
освіту та інформаційні технології”
Завдання ПН (на 2019 рік):
•
•
•
•
•

Підтримувати освіту, наукові дослідження та інформаційно-комунікаційні
технології (ІКТ) в Дунайському регіоні шляхом вдосконалення рамкових умов
для побудови суспільства знань
Сприяти підвищенню рівня та якості мережевої діяльності, зміцнюючи існуючі
зв’язки та сприяючи нові механізми співпраці в Дунайському регіоні
Посилити впровадження Європейського дослідницького простору в
Дунайському регіоні;
Зменшити відтік високоінтелектуальної робочої сили («відтік мізків») та
сприяти циркуляції високоінтелектуальних кадрів («циркуляції мізків»)
Подальше впровадження Стратегій Смарт спеціалізації у всіх країнах Дунаю

2) Положення ЄС щодо політики згуртованості
• Відповідні завдання політики:
o PO 1, “розумніша Європа”;
• Специфічні завдання:
o (i) підвищення потенціалу досліджень та інновацій та
використання передових технологій;
o (ii) отримання переваг від процесу діджиталізації для громадян,
компаній та урядів; […];
o (iv) розвиток компетенцій, необхідних для Смарт спеціалізації,
промислового переходу та підприємництва
3) Положення ЄС щодо політики розширення (IPA)
o Зміцнення економічного та соціального розвитку через посилення
зв’язків та регіонального розвитку
o Підтримка територіального та транскордонного співробітництва
4) Положення ЄС щодо політики сусідства
o Підтримувати та сприяти діалогу та співпраці з третіми країнами та
регіонами сусідства
5) Галузева політика
• Рамкова програма досліджень HORIZON, зокрема: цілі розширення участі та
поширення передового досвіду (проекти Teaming, Twinning, ERA Chairs)
• Європейський дослідницький простір (ERA) та його пріоритети
• Стратегія Смарт спеціалізації
• Стратегія Європейського інституту інновацій та технологій (EIT) 2021-2027
• Співпраця між університетами та бізнесом (University Business Cooperation)
• Міжнародна програма EUREKA
• Європейське співробітництво в галузі науки і технологій (COST)
• Програма «Цифрова Європа»(DEP) для розбудови потенціалу (включаючи
штучний інтелект) та впровадження цілей діджиталізації(включно із
Цифровими інноваційними центрами (Digital Innovation Hub))
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Б) Дії та цілі
ПЕРЕДУМОВИ ТА ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Здатність суспільства до створення та застосування знань є ключовим фактором прогресу та
зростання. Суспільство, засноване на знаннях, потребує конкурентоспроможної дослідницької та
освітньої інфраструктури, інновацій, що підтримують та сприяють діяльності центральних інститутів,
та високоефективних інформаційно-комунікаційних технологій.
СПЕЦИФІКА ДУНАЙСЬКОГО РЕГІОНУ
• Продуктивність різнопланових досліджень та інновацій (R&I); нерівномірний розвиток
країн в Дунайському регіоні
• Нерівномірний доступ до європейського регіонального фінансування, якщо деякі
учасники мають доступ до Європейського фонду регіонального розвитку (ERDF), та інші
- Інструмента передвступної допомоги (IPA)
• Необхідність подолання проблеми відтоку високоінтелектуальної робочої сили
(«відтік мізків»)та сприяти циркуляції високоінтелектуальних кадрів («циркуляції
мізків»)
• Необхідність заохочення стійких транскордонних партнерських відносин та створення
кластерів передового досвіду в регіоні
ДІЯ 1: Сприяти координації європейських, національних та регіональних фондів для
стимулювання досконалості в НДДКР в наукових областях, пріоритетних для Дунайського регіону
Опис: Інноваційна політика, а також інструменти та програми фінансування повинні сприяти
досягненню передового досвіду та смарт спеціалізації, тобто зосереджуватись на ключових
викликах Дунайського регіону та розвивати дослідницький потенціал у сферах, важливих для
довгострокового конкурентного розвитку регіону. Ця дія сприятиме створенню Дунайської
платформи, орієнтованої на обмін інформацією та досвідом у сфері фінансування досліджень та
інновацій.
Цільові заходи: Забезпечити підтримку успішно створених платформ, таких як Danube IncoNet та
Дунайська координаційна мережа фінансування (Danube Funding Coordination Network).
Стимулювати участь у заходах EUREKA та Європейського інституту інновацій та технологій (EIT).
Сприяти виконанню цілі політики PO 1 “розумніша Європа” та повній відповідності цілям та
пріоритетам Європейського дослідницького простору. Зокрема, у Дунайському регіоні послідовно
впроваджуються стандарти експертної оцінки та конкурентні практики фінансування; сприяти
професійному розвитку молодих дослідників та науковців, а також жінок-дослідниць; сприяти
поліпшенню якості та професіоналізму в процесах управління та адміністрування НДДКР в установах
регіону.
ДІЯ 2: Сприяти участі країн Дунаю в програмах ЄС для науковців та дослідників, зокрема в
програмі HORIZON Європа
Опис: Здійснювати моніторинг участі Дунайських країн у програмах ЄС щодо НДДКР, проводити
тренінги, спрямовані на надання підтримки дослідникам у розробці проектів, зміцнюючи мережі
Національних контактних пунктів та управління НДДКР, організовувати інформаційні семінари щодо
програми HORIZON та його робочих програм, проводити сумісні заходи, що сприяють підготовці
проектів та посилення участі у спільних ініціативах партнерства (наприклад, BIOEAST). Для
досягнення цієї дії критично важливим є зміцнення науково-дослідної та інноваційної
інфраструктури, а також розбудова потенціалу та професійних компетенцій.
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Цільова діяльність: сприяння інвестиціям у науково-дослідницькій та інноваційній інфраструктурі,
розвиток потенціалу та професійних компетенцій. Підтримка створення нових центрів передового
досвіду до 2030 року як флагманських проектів модернізації системи НДДКР. Зокрема, практичне
застосування напрацювань програми HORIZON за напрямом “Розповсюдження передового досвіду
та розширення участі” у роботі науково-дослідних установ у країнах, що мають проблеми у цій сфері
.
ДІЯ 3: Посилювати співпрацю між університетами, науково-дослідними організаціями та МСП в
Дунайському регіоні
Опис: Ця дія покращить існуючу співпрацю між ключовими цільовими групами (quadruple helix),
включаючи, зокрема, Дунайську конференцію ректорів, дунайські академії наук, дунайські школи,
а також бізнес-сектор та регіональні муніципалітети. Це сприятиме зміцненню співпраці в різних
сферах, таких як розробка спільних програм, що становлять спільний інтерес, розвиток схем
мобільності, спільних дослідницьких проектів та обміну найкращими практиками.
Цільові заходи: Використання європейських мережевих систем, таких як COST та TWINNING, як
платформ для забезпечення кращого зв’язку між Дунайськими науково-дослідними установами.
Заохочення дослідницьких та наукових установ до участі у транснаціональних кластерах.
Використання Європейської мережі співробітництва між бізнесом та університетами (дослідження
2018 року, Національні звіти 2017 р., платформ співробітництва між університетами та бізнесом 30).
ДІЯ 4: Забезпечити підвищення обізнаності та популярізацію науки та інновацій у Дунайському
регіоні
Опис: Ця дія зосереджується на тому, щоб зробити науку більш привабливою (особливо для
молоді), підвищити попит суспільства на інновації та впровадити подальші науково-дослідні та
інноваційні заходи, головним чином за допомогою використання Інтернету та соціальних мереж.
Більше того, на різних форумах буде просуватися статус Дунайського регіону як «смарт» регіону, що
включає перспективних суб’єктів для співпраці. Крім того, планується підтримка поширення
принципу «відкритого доступу» як стандартної практики в регіоні.
Цільові заходи: Підтримка проектів, спрямованих на підвищення привабливості Дунайського
регіону для молодих дослідників та науковців, а також жінок-дослідників, сприяючи подоланню
проблеми відтоку високоінтелектуальної робочої сили («відтік мізків») та циркуляції
високоінтелектуальних кадрів («циркуляція мізків»).
ДІЯ 5: Сприяти обміну інформацією та досвідом з метою підготовки майбутніх стратегічних
документів з НДДКР, що передбачаються у новому програмному періоді
Опис: Смарт спеціалізація може зробити цінний внесок у кращу інтеграцію Дунайського регіону,
стимулювати конструктивне використання регіонального різноманіття, уникаючи дублювання
регіональних інвестиційних цілей, а також допоможе зібрати необхідний досвід та ресурси для
вирішення основних загальних проблем. У рамках цієї дії ми можемо зробити свій внесок у
виконання Цілей сталого розвитку ООН (наприклад, розробляючи дорожні карти з питань науки,
технологій та інновацій та відповідні методології для річкових інформаційних систем).
30

Див. https://ec.europa.eu/education/policies/innovation-in-education/university-businesscooperation_en
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Цільові заходи: Сприяти подальшому просуванню, впровадженню та використанню стратегій смарт
спеціалізації у всьому Дунайському регіоні. Продовжувати тісну співпрацю з відомчими
національними та європейськими установами (зокрема, зі Спільним дослідницьким центром).
ДІЯ 6: Сприяти горизонтальному співробітництву в галузі науки та техніки для всіх ПН та інших
макрорегіональних стратегій
Опис: Ця дія зосереджена на участі у спільних заходах в рамках ПН, підтримці заходів з синхронізації
дій серед макрорегіонів, просуванні кращих практик між проектами та заходів щодо їхньої
капіталізації. Це допоможе заповнити прогалини в знаннях, надаючи учасникам доступ до
додаткової тематичної спеціалізацією, досвідута методологічних підходів , характерних для різних
секторів.
Цільові заходи: реалізація спільних заходів, таких як спільні засідання керівної групи, спільна
підтримка проектних пропозицій, заходів, семінарів тощо; розробка та використання у цілях дії
достовірних наукових даних та публікацій, особливо тем, які стосуються розвитку Дунайського
регіону (наприклад, звіти Спільного дослідницького центру).

В) Приклади проектів/ заходів (минулі, актуальні або майбутні)
•
•
•

Флагманській проект ЄСДР: DREAM – Дослідження та управління на річці Дунай
Можна скористатися досвідом проекту SEDDON (Управління осадами вздовж Дунаю I та II)
http://seddon.boku.ac.at
Приклади проектів Дунайської транснаціональної програми:
- RESINFRA@DR http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/resinfra-dr
- ReSTI http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/excellence-in-resti
- EDU-LAB http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/edu-lab
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ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ 8: КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
А) Стратегічні рамки

1) Завдання ПН 8 у Плані дій 2010 року: “підтримка конкуренції підприємств зокрема
кластерного розвитку”
Завдання ПН (на 2019 рік):
• Підтримка та підвищення конкурентоспроможності Дунайського регіону шляхом
визначення конкретних запитів та пропозицій щодо технологій, та а також
виявлення зацікавленості у сфері інновацій та трансферу технологій
• Поліпшення діалогу з представниками державної влади, а також механізмів
державного управління в галузі інновацій та трансферу технологій шляхом
сприяння розробці відповідної політики та директивних документів
• Вдосконалення цифрових навичок підприємців
• Створення трансдунайських виробничо-збутових ланцюгів у сфері цифрових
технологій на основі транснаціональних відкритих баз даних (Open Data Lakes)
• Стимулювати процеси передачі ноу-хау про цифрові інновації місцевим малим
та середнім підприємствам (МСП)
• Визначити рівень розвитку та потенціал сфери штучного інтелекту в окремих
Дунайських країнах/ регіонах, підтримати поступову реалізацію відповідних
переваг та виявити потенційні флагманські проекти у регіоні
• Проведення картування та оцінки/ порівняльного аналізу сучасного рівня та
якості співпраці кластерів із стейкхолдерами у сфері регіонального розвитку
• Сприяти розробці методологічної бази регіональних стратегій шляхом більш
інтенсивного залучення представників кластерів до процесу. Основна мета –
вдосконалити існуючу систему кластерів та подолати поточний розрив між
регіональними стратегіями та стратегіями розвитку кластерів, особливо з точки
зору впровадження Стратегії Смарт спеціалізації (S3)
• Підвищити інноваційний потенціал МСП, якими керують жінки
• Сприяти співпраці та постійному діалогу між національними/ регіональними
політичними представниками та МСП щодо штучного інтелекту (ШІ)/ та
механізмів інтеграції національних/ регіональних платформи ШІ.
2) Положення ЄС щодо політики згуртованості
• Відповідні завдання політики:
o PO 1, “розумніша Європа”;
o РО 2, “більш зелена Європа”
• Специфічні завдання:
o стосується PO 1: практичне використання переваг диджиталізації
для громадян, компаній та урядів; і посилення зростання та
конкурентоспроможності МСП; […]
o стосується PO 2: (vi) сприяння переходу до безвідходної
економіки
3) Положення ЄС щодо політики розширення (IPA)
o Зміцнення економічного та соціального розвитку шляхом розвитку
цифрової економіки та суспільства
o Підтримка територіального та транскордонного співробітництва
4) Положення ЄС щодо політики сусідства
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o

Підтримувати та сприяти діалогу та співпраці з третіми країнами та
регіонами сусідства

5) Галузева політика
• Європейське стратегічне кластерне партнерство (в рамках COSME)
• Стратегія Смарт спеціалізації
• Діджиталізація європейської промисловості, зокрема підтримка цифрових
інноваційних центрів, які можуть підтримувати МСП у процесі цифровою
трансформацією
• Програма «Цифрова Європа» (Digital Europe (DEP)), спрямована на розбудову
потенціалу (включаючи галузь штучного інтелекту) та його реалізацію
(включаючи Цифрові інноваційні центри)
• Діяльність з підтримки культурних та творчих галузей 31, пор.
https://ec.europa.eu/culture/policy/cultural-creative-industries_en

Б) Дії та цілі
ПЕРЕДУМОВИ ТА ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Нерівномірний економічний розвиток територій – одна з найбільш очевидних проблем у
Дунайському регіоні. Економіка регіону залежить від розвитку МСП, але через наявні труднощі вони
не здатні повноцінно реалізувати свій потенціал. Тим не менш, варто відзначити ключову роль МСП
у підтримці подолання економічних диспропорцій.
Перед МСП регулярно постають проблеми різноманітного характеру, але подолавши їх, зрештою
вони зможуть скористатися здобутками цифрової трансформації. На жаль, через різні рівні
економічного розвитку, діджиталізація може здаватися актуальною в одних країнах, але менш
пріоритетними є інших. Діджиталізацію справедливо називають третьою промисловою
революцією. Поодинокі технології, такі як хмарні та мобільні обчислення, Інтернет речей, блокчейн
або штучний інтелект та їх комбіноване застосування, змінюють спосіб сучасного ведення бізнесу.
Діджиталізація впливає на всі сфери економіки та життя. З огляду на це, діджиталізацію та її
наслідки слід обговорювати у руслі розвитку конкурентоспроможності у регіоні. Те ж саме
стосується штучного інтелекту як надзвичайно популярної теми, яка вимагає величезних ресурсних
спроможностей. Це наслідок попередніх десятиліть стрімкого розвитку ІКТ, зберігання даних,
можливостей обробки та передачі даних. Штучний інтелект можливо застосовувати в різних
сферах, від охорони здоров’я до повсякденного життя. Для того, щоб залишатись
конкурентоспроможними, малі та середні підприємства повинні враховувати можливості, які
пропонуються у цій галузі.
Як було сказано вище, через економічні відмінності країн дуже важко працювати з цією тематикою
на одному рівні. Однак використання галузевих відмінностей може бути використане для побудови
транснаціональних виробничо-збутових ланцюгів або для виявлення проблем, пов’язаних із
діджиталізацією чи штучним інтелектом, що дозволить навіть країнам із меншим рівнем доходу

31

Щодо питань, пов'язаних із підтримкою культурних та творчих галузей, цікаві ініціативи можна знайти на
Відкритої координаційної експертній методологічній групі держав-членів ЄС щодо ролі державної політики у
розвитку підприємницького та інноваційного потенціалу культурного та творчого секторів:
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5d33c8a7- 2e56-11e8-b5fe-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1c3f87fa-2e5a-11e8-b5fe01aa75ed71a1/language-en (огляд політики та досліджень)
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почати цифрові трансформації, використовуючи схеми, що вимагають меншого обсягу інвестицій
(наприклад, цифровий туризм, індивідуальна медицина на основі ШІ, «розумні» електромережі).
Підтримка транснаціонального обміну між виробничо-збутових ланцюгів може здійснюватися на
рівні різних кластерних ініціатив. Це включає вже добре відомі підходи для підтримки
конкурентоспроможності та інновацій у бізнесі шляхом посилення довіри, створення мереж,
розбудови потенціалу та покращення інноваційного потенціалу серед МСП. Через зростаючу
складність інновацій, кластерні ініціативи мають відповідати потребам та компетенціям МСП .
Однак, хоча спочатку планувалося сприяти регіональному розвитку, більшість кластерних ініціатив
за останні роки не стосувалися регіонального розвитку. Після 2020 року регіони повинні вийти на
перший план як стимул для економічного розвитку, тому співробітництво між регіональними
стейкхолдерами та кластерними ініціативами має посилюватись. Крім того, існує нагальна потреба
створення транснаціональної рамкової основи та інструментів для стимулювання трансформаційної
діяльності через кластерні ініціативи в контексті ЄСДР для того, щоб стимулювати інвестиції та
створення робочих місць в рамках нових виробничо-збутових ланцюгів шляхом міжрегіональне
співробітництво, що враховує актуальні потреби учасників.
Окрім кластерних ініціатив слід активно розвивати взаємодію з Мережею Enterprise Europe (EEN),
що включає спеціалізовані заходи для бізнесу (B2B) та допомогу у розбудові потенціалу МСП в
управлінні інноваційними підприємствами. Члени EEN є відомими регіональними/ національними
представниками у різних галузях підприємництва , що сприяють розвитку інновацій, що вже
здійснюють активну реалізацію різних транснаціональних та транскордонних проектів.
Перебуваючи у щоденному тісному зв’язку зі спільнотою МСП, вони здатні сприяти виконанню дій
1, 2 та 4, які детально описані нижче.
СПЕЦИФІКА ДУНАЙСЬКОГО РЕГІОНУ
Дунайський регіон, до складу якого входять країни з різним інноваційним середовищем, виграв би
від посилення транснаціональної співпраці. Це має відбуватися як на політичному, так і на
підприємницькому рівні, тим самим сприяючи досягненню регіонального діалогу та стійкого
економічного зростання.
Для того, щоб не відставати від інших регіонів, важливим є розвиток нових продуктів та
інноваційних послуг. Для цього, зокрема, стартапам та МСП потрібен доступ до наукових та
прикладних знань у поєднанні з інноваційною експертизою. Для успішного трансферу технологій
надзвичайно важливим є транснаціональне співробітництво між дослідницькими організаціями та
компаніями. Здатність адаптуватися до інноваційних потреб вимагає розробки та впровадження
інструментів та послуг, заснованих на конкретних планах та стратегіях в галузі інновацій та
трансферу технологій.
Однак досягнення найбільшої цінності для Дунайського регіону можливе лише, якщо пріоритет
буде надано тим секторам регіону, де він має перевагу, або у пріоритетних напрямках, визначених
у регіональних стратегіях Смарт спеціалізації.
ДІЯ 1: Сприяти співпраці та обміну знаннями між МСП, науковими колами, державним сектором
та громадянським суспільством у сферах співпраці Дунайського регіону
Опис: Дія залучає стейкхолдерів з усіх країн Дунайського регіону для сприяння співпраці в сферах
інновацій, дизайну та трансферу технологій. Цього можна досягти шляхом забезпечення
політичного діалогу, а також конкретних заходів та проектів (наприклад, розробка інтерфейсу для
використання нових цифрових інструментів, забезпечення більш ефективної взаємодії між людьми
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та машинами). Визначення основних проблем сприятиме покращенню умов в галузі інновацій та
передачі технологій в Дунайському регіоні. Особливу увагу слід приділяти діям, що підтримують
інтернаціоналізацію МСП та міжгалузеве співробітництво для створення синергії у тематичних
інноваційних галузях та у трансфері технологій. Системи розробки політики (Policy Exploration
Systems) в галузі інновацій та трансферу технологій можуть керувати цим процесом з метою
забезпечення відповідності перспективам розвитку всього Дунайського регіону.
ЦІЛЬ 1.1: Підготовка щонайменше п’яти конкретних запитів пропозицій так щодо технологій
ЦІЛЬ 1.2: Залучення щонайменше 10 нових суб’єктів Дунайського регіону до проектів у сфері
інновацій та трансферу технологій, що фінансуються ЄС
Часові рамки: до середини 2022 року
ДІЯ 2: Створення інноваційної цифрової екосистеми в Дунайському регіоні з метою підтримки
МСП при вирішенні проблем діджиталізації
Опис: Інноваційна цифрова екосистема повинна об'єднати організації та стейкхолдерів, головною
метою яких є впровадження та розвиток технологій та інновацій. Іншими словами, цифрова
екосистема повинна забезпечити спільні інновації між різними стейкхолдерами завдяки
приєднанню додаткових ресурсів, систем та фінансування з метою розробки баз даних (Data Lakes),
нових бізнес-моделей, продуктів, процесів чи послуг. Цифрові інноваційні центри (ЦІЦ) можуть мати
важливу роль у цьому процесі.
ЦІЛЬ 2: Створення принаймні двох трансдунайських цифрових виробничо-збутових ланцюгів (TransDanube Digital Value Chains ) до середини 2022 року
ДІЯ 3: Поліпшення рамкових умов, програм підтримки та розбудови потенціалу стейкхолдерів
для посилення співпраці між кластерними ініціативами та регіональними стратегіями інновацій,
з акцентом на сільські райони
Опис: Дія спрямована на розуміння зв’язку між кластерами та регіональними інноваційними
стратегіями. Необхідно звернути увагу на ключові фактори успіху взаємодії між ними, їх відповідні
завдання та обов'язки, а також шляхи сприяння такому співробітництву після 2020 року.
ЦІЛЬ 3: Сприяння взаємодії між кластерними ініціативами та регіональними розробниками через
проведення принаймні одного заходу до грудня 2021 року
ДІЯ 4: Поліпшити підтримку МСП під керівництвом жінок для посилення інноваційного та
цифрового потенціалу
Опис: Завданням дії є підтримка розвитку інноваційних та цифрових можливостей стартапів, якими
під керують жінки та динамічно зростаючих МСП. Метою є поєднання додаткових ресурсів, систем
та фінансування з метою генерування нових продуктів, процесів чи послуг.
ЦІЛЬ 4.1: Розробка принаймні одного інноваційного та практичного рішення (інструменту) для
зміцнення підприємницьких навичок жінок у сучасному світі цифрових технологій за допомогою
принаймні одного спеціалізованого заходу.
ЦІЛЬ 4.2: Організація принаймні одного мережевого заходу для обміну досвідом між бізнесом та
науковими колами
Часові рамки: грудень 2021 року
ДІЯ 5: Посилити застосування технологій штучного інтелекту (ШІ) в малих і середніх
підприємствах Дунайського регіону
Опис: Штучний інтелект відіграватиме важливу роль у розвитку Дунайського регіону протягом
наступних 10-15 років. Тому МСП мають адаптуватися до нових умов, а також покращувати та
постійно оновлювати свої знання в галузі ШІ, щоб залишатися конкурентоспроможними. Більшість
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країн/ регіонів ЄСДР мають свої власні платформи ШІ, які б виграли від розширеної співпраці,
оскільки індивідуальні гравці не можуть досягти необхідної критичної маси ноу-хау та компетенцій.
Потенціал синергії можна виявити лише в результаті співпраці між суб’єктами. Окремою
проблемою є те, що політичні діячі та стейкхолдери діють неузгоджено, тому необхідно
забезпечити подолання цього розриву. Складність полягає в синхронізації політичних завдань за
принципом “згори вниз” з операційними процесами за принципом “знизу вгору”.
ЦІЛЬ 5: спільно з державами-членами та регіонами інвестувати в Цифрові інноваційні центри (ЦІЦ),
які сприяють поширенню технологій штучного інтелекту, кібербезпеки та високоефективних
обчислень у всіх регіонах Європи, спільно з програмою Digital Europe. Створити 5 нових ЦІЦ в
Дунайському регіоні до кінця 2024 року.

В) Приклади проектів/ заходів (минулі, існуючи або майбутні)
•

•
•
•
•
•

“Smart Factory Hub” (Дунайська транснаціональна програма) : www.interregdanube.eu/Smart-Factory-Hub
“Chainreactions” – забеспечення взаємозв’язкуЦІЦ у Дунайському регіоні
Майбутній проект: Проект трансдунайських цифрових виробничо-збутових ланцюгів і
Майбутній проект: Налаштування цифрового інноваційного центру у Дунайському
регіоні
Майбутній проект: сприяння взаємодії між кластерними ініціативами та регіональними
стейкхолдерами
Майбутній проект: Створення платформи штучного інтелекту ЄСДР
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ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ 9: ЛЮДИ ТА НАВИЧКИ
А) Стратегічні рамки
1) Завдання ПН9 в Плані дій за 2010 рік: “інвестиції в людей і навички”
Завдання ПН9 (станом на 2019 рік)
•

Сприяння підвищенню рівня зайнятості, особливо шляхом подолання
довгострокового безробіття та безробіття серед молоді;

•

Сприяння підвищенню якості отриманих знань під час здобуття освіти, навичок
та компетенцій, зосереджуючи увагу на знаннях необхідних для подальшого
працевлаштування, підприємництва, інновацій, активної громадської позиції;

•

Сприяння підвищенню якості вищої освіти та ефективності навчального
процесу та систем ринку праці;

•

Сприяння забезпеченню інклюзивної освіти та підготовки, та просуванню
інклюзивних ринків праці, рівних можливостей та недискримінації; просування
громадських компетенцій та навчання впродовж життя для всіх;

•

Сприяння тіснішій співпраці між освітніми та дослідницькими інститутами та
ринком праці.

2) Положення щодо політики згуртованості ЄС
•

Відповідні цільові завдання
o

o

•

PO 1, “розумніша Європа” і
РО 4, “більш соціально-орієнтована Європа, яка впроваджує Європейський
стовп соціальних прав”

Специфічні завдання:
o

до PO 1, розвиток навичок для смарт спеціалізації, промислової

o

до РО 4, (i) забезпечення ефективного ринку праці та доступу до якісного

модернізації та працевлаштування
працевлаштування через розвиток соціальних інновацій та інфраструктури

o

(ii) покращення доступу до інклюзивних та якісних послуг у сфері освіти,

o

(ііі) підвищення соціально-економічної інтеграції маргіналізованих громад,

підготовки та навчання впродовж життя через розвиток інфраструктури;
мігрантів та вразливих груп населення через інтегровані заходи
включаючи надання житла та соціальних послуг;

o
•

(iv)забезпечення рівного доступу до медичної допомоги через розвиток
інфраструктури, включаючи первинну медичну допомогу

Положення Interreg для РО 4, див. положення Європейського
територіального співробітництва

3) Положення ЄС щодо політики розширення (IPA)
o Зміцнення економічного та соціального розвитку шляхом розвитку
цифрової економіки та суспільства
o Підтримка територіального та транскордонного співробітництва
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4) Положення ЄС щодо політики сусідства
o Підтримувати та сприяти діалогу та співпраці з третіми країнами та
регіонами, охопленими Європейською політикою сусідства
5) Галузева політика
• Програма 2030; Цілі сталого розвитку, особливо Ціль 4
•

Європейський стовп соціальних прав (European Pillar of Social Rights)

•

Стратегічні рамки для Європейської співпраці у сфері освіти та підготовки («ЕТ 2020» та
інші заплановані заходи)

•

Європейський соціальний фонд плюс (ESF+), передбачений новим регулюванням,
повинен відігравати ключову роль у діяльності ПН9. Регламент ESF+ підтримуватиме,
зокрема, принципи Європейського стовпа соціальних прав та виконання рекомендацій
наданих в рамках Європейського семестру;

•

Erasmus+ підтримує мобільність під час навчання, співпрацю серед відповідних
організацій та інституцій і надає підтримку у розвитку політики та співпраці. Програма
фінансує заходи, актуальні для ПН9;

•

Висновки Ризького Саміту щодо Європейської співпраці в галузі професійної освіти та
підготовки;

•

Програма Нових Навичок для Європи для інклюзивної та конкурентоспроможної

•

Європи;
Рамкова програма ЄС щодо національних стратегій інтеграції ромів

•

Стратегія ЄС щодо працевлаштування людей з інвалідністю

•

Кілька повідомлень ЄК, наприклад, “Посилення інновацій у регіонах Європи” 32 (2017),
“Повідомлення щодо побудови сильнішої Європи: роль молоді, політики освіти та
культури” 33 (2018) тощо.

•

Висновки та рекомендації, зокрема, що стосується Європейська кваліфікаційна рамка
(EQF), валідацію через Європейське забезпечення якості професійно-технічного
навчання та перепідготовки (EQAVET), Ключові компетенції для навчання впродовж
життя, розвиток медіа грамотності та критичного мислення, інклюзії для досягнення
якісної освіти для всіх, розвиток шкільної освіти та якісного викладання, оновлена
програма ЄС для вищої освіти, просування спільних цінностей, інклюзивну освіту,
Європейський напрям викладання, Upskilling Pathways, Європейська рамка для
якісного та ефективного навчання (European Framework for Quality and Effective
Apprenticeships), рухаючись в напрямку Європейського освітнього простору,
комплексного підходу щодо викладання та навчання мов, якісної системи освіти та
догляду в ранньому дитинстві.

•

Робочі групи ЕТ 2020, експертні оцінки та інші партнерські навчальні заходи
(включаючи Європейський центр з розвитку професійної освіти та Європейський фонд
освіти)

32
33

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52017DC0376
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0268
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•

Моніторинг політики Європейського центру з розвитку професійної освіти та
Європейського фонду освіти щодо надання професійної освіти, ЕТ Монітор, цільові
орієнтири ЕТ 2020

Б) Дії та цілі
ПЕРЕДУМОВИ ТА ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Для розвитку та підтримки конкурентоспроможності, згуртованості та сталості в Дунайському
регіоні необхідно вже зараз інвестувати в людей, їх освіту та підготовку, їх навички та креативність,
їх здатність продукувати інновації. Ринок праці розвивається стрімкими темпами. Потреба в нових
навичках та компетенціях зростає з кожним днем разом з економічними, демографічними та
технологічними змінами, що створює виклики але з іншого боку надає можливості для пошуку
інноваційних відповідей на них.
Пріоритетний напрям 9 «Інвестиції в людей та навички» зосереджується на формуванні політики та
заходів у сфері освіти і підготовки, ринку праці та маргінальних громад. Інвестуючи в людей та
просуваючи людський капітал, Дунайській регіон має потенціал до зростання розумним та
інноваційним шляхом. У цьому відношенні Європейський стовп соціальних прав, що підтримує
якісну та всеосяжну освіту, навчання та навчання впродовж життя, зайнятість та соціальне
включення відіграє ключову роль, враховуючи його відповідність інвестиційним пріоритетам ЄС у
2021-2027 роках. Важливість функціонування ринків праці та соціальних систем, а також
високоякісних систем освіти та навчання для Дунайського регіону неможливо переоцінити.
СПЕЦИФІКА ДУНАЙСЬКОГО РЕГІОНУ
Більш ретельний погляд на Дунайський регіон демонструє наступні виклики:
Демографічні зміни та суспільство, що старіє: збільшення тривалості життя одночасно зі
зменшенням рівня народжуваності, міграцією робочої сили та витоком талановитої молоді
призводить до того, що в деяких країнах загальна чисельність населення почала скорочуватись.
В Дунайському регіоні, у порівнянні з середнім показником в ЄС, працевлаштована менша кількість
людей, а частка зайнятості в традиційних секторах, зокрема, сільському господарстві, досі висока.
Рівень безробіття є високим в деяких периферійних регіонах. Цим регіонам необхідно приділити
особливу цільову підтримку.
На ринку праці особлива увага має бути зосереджена на мобільності працівників. Міграційні потоки,
спричинені роботою, слідують зі сходу на захід, з села в місто, мотивовані значними розбіжностями
в доходах, що призводить до відтоку працездатних верств населення в деяких районах Дунайського
регіону.
Системи освіти та навчання в Дунайському регіоні загалом якісні, але існує ряд недоліків, на яких
неодноразово наголошували у звітах Генерального управління освіти і культури ЄС та відповідних
документах та дослідженнях ОЕСР. Зокрема, занадто багато учнів отримують низький рівень освіти.
Виклики також пов'язані з нерівними можливостями, оскільки молодь, яка демонструє слабку
ефективність, у більшості випадків походить із неблагополучного середовища.
Передбачуваність запитів на певні навички та компетенції, що матимуть попит на ринку праці у
майбутньому є одним з викликів в багатьох регіонах Дунаю, особливо у контексті діджиталізації.
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Вдосконалення системи освіти та доступ до професійної освіти і навчання, включаючи навчання за
місцем роботи або навчання впродовж життя стає все більш актуальним. “Висновок про майбутне
професійної освіти і навчання” 34 Консультативного комітету з професійної підготовки 2018 року
також приділяє увагу просуванню професійної кваліфікації, закликаючи створити Платформи
центрів професійної майстерності.
Ще один аспект стосується громадських та соціальних навичок для надання можливості громадянам
повноцінно брати участь в розвитку швидкозмінного суспільства, а також вживати заходів для
досягнення цілей сталого розвитку в Дунайському регіоні.
Більш того, третина населення ЄС, якій загрожує бідність проживає у Дунайському регіоні. Громада
ромів, 80% якої проживають на території Дунаю, страждає не лише від бідності та низьких
стандартів життя але також стикається із соціальним та економічним відчуженням.
Щодо рівних можливостей між чоловіками та жінками, ця проблема більш виражена у верхній
частині регіону, ніж у нижчій.
Вищезгадані виклики вимагають дій в таких сферах, як освіта та навчання, ринок праці, інтеграція,
досліджень та інновації, а також необхідність взаємного формування спільної дієвої політики. Для
вирішення існуючих проблем ПН9 зосереджується на наступних напрямах:
1. Ринок праці та соціальна політика
Системи ринку праці в Дунайському регіоні мають зосереджуватись на вирішенні проблеми
безробіття та соціального відчуження підтримуючи тих, хто шукає працевлаштування, маргіналів та
соціально незахищених верств населення. Сюди слід віднести розвиток ключових компетенцій,
організаційних навичок та просування інноваційних проектів і партнерств. Крім того, необхідна
міцна співпраця інститутів ринку навколо розробки політики, проведення необхідних заходів та
обміну інформацією.
Щоб уникнути цифрового розриву (за віком, статтю, регіоном, високою та низько кваліфікованою
роботою) на ринках праці в Дунайському регіоні, слід зменшити брак знань та навичок в галузі ІТ,
також повинні бути встановлені загальні стандарти у галузі трудового законодавства.
Групи населення, яким загрожує бідність повинні мати доступ до ринку праці. Таким групам
необхідно запропонувати вийти з порочного кола безробіття та бідності.
2. Освіта та підготовка
Системи освіти та навчання у Дунайському регіоні повинні забезпечити високоякісну та всеосяжну
освіту та підготовку, що пропонують можливості як для економічної, так і для соціальної
згуртованості, підтримку конкурентоспроможності та зростання, розумний, інклюзивний та сталий
розвиток, а також сприяння демократичному розвитку суспільства та європейським цінностям таким чином допомагаючи населенню розвивати свій потенціал.

34

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20479&langId=en. Центри професійної освіти та навчання
призначені для того, щоб бути орієнтирами для навчання у певних сферах як для початкової підготовки
молоді, так і для підвищення кваліфікації та перекваліфікації дорослих. Вони працюють у заданому
локальному контексті, тісно вбудовані в місцеві інноваційні екосистеми, працюючи з центрами в інших
країнах через платформи спільної роботи.
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Основні питання майбутнього регіонального співробітництва стосуватимуться рівних можливостей
в освіті та надання якісних знань шляхом посилення актуальності навичок на ринку праці, сприяння
розвитку цифрових навичок та зменшення кількості осіб, які кидають навчання або здобувають
лише початкову освіту. Необхідні заходи також у галузі забезпечення якості та моніторингу навичок,
сприяння викладанню на всіх рівнях, вирішенню питань національного розмаїття учнів, збільшення
кількості осіб, що бажають отримувати знання впродовж життя, усуненню гендерної нерівності, а
також навичок та компетенцій для просування демократичних цінності та сталого розвитку.
Транснаціональні шкільні проекти сприятимуть діалогу та співпраці молоді. Регіональні платформи
співпраці, такі як ERI SEE (Ініціатива реформи освіти Південно-Східної Європи) або Молодіжна
платформа Дунайського регіону, є важливими інструментами для реалізації цілей ЄСДР. Співпраця
у сфері професійної освіти підтримує країни, які мають можливості для взаємного навчання та
обміну кращими практиками. Професійно-технічне навчання є важливою концепцією підвищення
конкурентоспроможності та працездатності в регіоні. У цьому контексті центри надання
професійної освіти можуть виступати рушіями здобуття професійних навичок в умовах боротьби з
національними, регіональними/ місцевими та галузевими викликами.
В цілому потенційні заходи та основна діяльність будуть зосереджені на (1) співпраці між
установами (партнерства для співпраці, включаючи мікро партнерства; онлайн-платформи та
інструменти для дистанційного співробітництва; навчальна мобільність) та (2) підтримка розвитку
політики та співпраці (конференції координаторів пріоритетного напряму та зустрічі на високому
рівні; експертні консультації, експертні групи та створення мережі експертів; дослідження та
опитування; активний діалог з громадянським суспільством).
ДІЯ 1: Інтенсифікація співпраці навколо ринку праці
Опис: посилюючи співпрацю між стейкхолдерами на ринку праці ми забезпечуємо просування
реформ. Основна увага приділятиметься формуванню політики на ринку праці, проведенню
спільного навчання/консультацій в Дунайському регіоні, подолання невідповідності професійних
навичок трудовим вимогам, створенню інформаційних систем на ринку праці, професійній
переосвіті та перепідготовці, дуальній освіті як мірі активної політики на ринку праці, сприянню
якісного переходу від навчання до роботи.
ЦІЛЬ: Продовження крос-секторального діалогу шляхом підтримки однієї координаційної зустрічі,
однієї зустрічі з обміну досвідом або однієї конференції стейкхолдерів в рік.
ДІЯ 2: Діджиталізація та інновації у світі праці
Опис:

для

уникнення

цифрового

розриву

(за

віком,

статтю,

регіоном,

високою

та

низькокваліфікованою роботою) на ринках праці, увагу буде зосереджено на наступних завданнях:
зменшити брак знань та навичок в галузі ІТ, забезпечити обмін та розробку загальних стандартів
соціального забезпечення для роботи в великих командах (crowdwork/platforms), необхідна
адаптація діючого трудового законодавства в Дунайському регіоні.
ЦІЛЬ: Впровадження та підтримка робочої групи з діджиталізації разом з Соціальними Партнерами
(зустріч раз на рік).
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ДІЯ 3: Інтеграція соціально вразливих груп населення на ринок праці
Опис: ми визначаємо вразливі групи населення як осіб, які належать або вважають, що належать до
груп, які перебувають у неблагополучному становищі або є маргіналізованими. Майбутня діяльність
ПН9 буде зосереджена на: індивідуальних заходах та проектах, розроблених із групами
стейкхолдерів, наприклад кейс-менеджмент, субсидії для збереження зайнятості чи нові моделі
підприємництва для безробітних, соціальне підприємництво або цілеспрямовані заходи для
зменшення кількості молодих людей, які не навчаються, не працюють або не проходять професійну
підготовку (number of young people not in education, employment or training – NEET).
ЦІЛЬ: Впровадження Мережі підтримки Ромів (Network Empowering Roma) разом з ПН10 (зустріч на
рік).
ДІЯ 4: Боротьба з бідністю та промоція соціальної інклюзії для всіх
Опис: конкретні завдання цієї дії наступні: розширення можливостей для груп, яким загрожує
бідність, отримання доступу до ринку праці, провадження заходів щодо зменшення кількості
людей, яким загрожує бідність – доповнюватимуть один одного та застосовуватимуться за
допомогою комплексних підходів. Для виконання цих завдань необхідна розробка довгострокової
політики, диверсифікація соціальних служб та заходи, розроблені разом з людьми, які відносяться
до вразливих груп населення.
ЦІЛЬ: Продовження транскордонного діалогу шляхом підтримки як мінімум однієї координаційної
зустрічі, однієї зустрічі з обміну досвідом або однієї конференції стейколдерів на рік.
ДІЯ 5: Якість та ефективність системи освіти та професійної підготовки
Опис: конкретні завдання цієї дії наступні:
•

здатність передбачити навички, що матимуть попит на ринку праці та посилення
актуальності навичок на ринку праці;

•

підвищення якості надання професійної освіти та професійно-технічної підготовки (VET),
зокрема навчання без відриву від професійної діяльності (work-based learning);

•

розробка механізмів забезпечення якості освіти та підготовки базуючись на принципі
доказовості (для моніторингу та розробки ефективних реформ);

•

підвищення рівня вмотивованості серед населення отримувати спеціальність викладача
(привабливість професії, початкова освіта та професійний розвиток).

ЦІЛЬ: Посилення обміну між стейкхолдерами на регіональному рівні, забезпечення рівних умов
навчання та співпраці в проектах та мережах стейкхолдерів (принаймні один захід/ або один новий
проект/ініціатива на рік) та забезпечення доступу до інструментів моніторингу Дунайського регіону
для оцінки поточного розвитку систем освіти та підготовки.
ДІЯ 6: Актуальні та якісні навички, компетенції та знання
Опис: конкретні завдання цієї дії наступні:
•

збільшення рівня отримання базових навичок, включаючи знання мов, грамотність,
особливо математичну, наукову та діджитал грамотність;

•

посилення ключових компетенцій, зокрема, підприємництво та мова;

•

забезпечення розвитку діджитал освіти, включаючи медіа грамотність на всіх рівнях
навчання;
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•

подальше вивчення потенціалу інноваційної та активної педагогіки, а також оновлення
освітніх джерел та ресурсів.

ЦІЛЬ: Залучення постійних стейкходерів до Network Meeting, продовження транскордонного та
транснаціонального діалогу та запуск розробки проектів (як мінімум один захід та/або один новий
проект/ініціатива в рік).
ДІЯ 7: Концепція навчання впродовж життя та мобільність навчання
Опис: конкретні завдання цієї дії наступні:
•

підтримка мобільності учнів та вчителів, партнерство між школами та іншими навчальними
закладами;

•

сприяння збалансованій мобільності та зменшенню відтоку талановитих людей;

•

вирішення проблеми переходу від навчання до роботи через якісне та професійне
менторство;

•

продовження стратегій навчання впродовж життя (LLL) та просування ідеї навчання
дорослих та підходу ‘другий шанс’;

•

сприяння прозорості, валідації та визнанню навичок та/або кваліфікації та впровадження
Європейської рамки кваліфікації̆ (EQF) та Національної рамки кваліфікацій (NQF).

ЦІЛЬ: підвищення ефективності спільної роботи навколо спільних політичних викликів

та

використання потенціалу програми Erasmus+ для збільшення впливу макрорегіонального
співробітництва між навчальними закладами (як мінімум один захід та/або один новий проект/
ініціатива на рік).
ДІЯ 8: Інклюзивна освіта, рівність, спільні цінності та сталий розвиток
Опис: конкретні завдання цієї дії наступні:
•

скорочення відсотку учнів, які не мають середньої освіти;

•

забезпечення диверсифікації серед студентів та надання доступу до якісної та інклюзивної
освіти для всіх;

•

подолання гендерної нерівності в сфері освіти та підготовки;

•

сприяння

громадським, міжкультурним та

соціальним

компетенціям, розумінню

демократичних цінностей та основоположних прав на всіх рівнях освіти та підготовки, для
боротьби з дискримінацією, расизмом та стереотипами;
•

розвиток критичного мислення, кібер та медіа грамотності; сприяння сталому розвитку
через освіту та підготовку.

ЦІЛЬ: Поширення передового досвіду та результатів, отриманих за допомогою тематичних заходів,
обміну політикою та іншими формами передачі знань (принаймні одна діяльність та/ або один
новий проект/ ініціатива на рік)

В) Приклади проектів/заходів (минулі, актуальні та майбутні)
Поточні заходи: Мережа ЄСДР органів управління ESF (відповідає ДІЇ 1)
Зауваження: За рішенням Керівної групи ПН9 жодні приклади проектів не повинні включатися до
Плану дій, пов’язаного з ПН9. Проекти будуть включені на рівні поточних річних робочих програм,
визначених Керівною групою.
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ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ 10: ІНСТИТУЦІЙНА СПРОМОЖНІСТЬ ТА СПІВПРАЦЯ
А) Стратегічні рамки

1) Завдання ПН 10 у Плані дій 2010 року: “активізувати інституційний потенціал та співпрацю”
Завдання ПН (на 2019 рік)
• Посилення інституційного потенціалу для покращення ефективності прийняття
рішень та адміністративної діяльності
• Посилення залучення громадянського суспільства та місцевих стейкхолдерів до
ефективного розробки та реалізації політики
• Покращення координації та знань для кращої абсорбції коштів та розробки
інструментів фінансування на основі потреб
2) Положення щодо політики згуртованості ЄС
•
•

Відповідні цільові завдання
o

PO 5, “Європа ближча до громадян” і

o

(i) сприяння інтегрованому соціальному, економічному та екологічному

o

(ii) сприяння інтегрованому соціальному, економічному та екологічному

Специфічні завдання:
розвитку, […];
місцевому розвитку […], у тому числі для сільських та прибережних
районів також шляхом місцевого розвитку зі залученням громадськості

•

Специфічне завдання Interreg: “краще управління”

3) Положення ЄС щодо політики розширення (IPA)
o Зміцнення верховенства права, демократії, поваги прав людини, основних
прав та міжнародного права, громадянського суспільства

o
o

Підвищення ефективності державного управління та підтримка
структурних реформ та належного врядування на всіх рівнях
Формувати правила, стандарти, стратегічні та практичні заходи відповідно
до правил Союзу та зміцнювати добросусідські відносини, та посилювати
узгодженість між суб’єктами а також контакти та спілкування між людьми

o

Підтримувати територіальне та транскордонне співробітництво

4) Положення ЄС щодо політики сусідства
o Підтримувати та сприяти діалогу та співпраці з третіми країнами та
регіонами, охопленими Європейською політикою сусідства

o

Консолідація та підтримка демократії, верховенства права та прав
людини, підтримка організацій громадянського суспільства, подальшої
стабільності та миру та вирішення інших глобальних проблем, включаючи
міграцію та мобільність

5) Галузева політика
•

Європейський семестр (European Semester)
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•
•
•
•
•
•
•
•

Програма підтримки структурних реформ (замінюється Інструментом технічної
підтримки 2021-2027 в рамках Програми підтримки реформ) Single Digital
Gateway
Стратегія реформи державного управління
Програма розвитку міст
Програма розвитку територій
Європейські цілі розвитку молоді
Європейська стратегія навчання для молоді 35
Інструменти розвитку навичок: TAIEX – REGIO Peer2Peer, JASPERS, інструмент
“Якість державного управління” тощо
Рамкова програма ЄС щодо національних стратегій інтеграції ромів

Б) Дії та цілі
ДІЯ 1: Вдосконалити інституційний потенціал з метою надання якісних державних послуг
Опис: Покращення на основі потреб та надання якісних державних послуг, зменшення
адміністративного навантаження, посилення потенціалу співробітництва для всіх стейкхолдерів у
системі багаторівневого управління та покращення інституційного потенціалу для впровадження
електронного врядування мають вирішальне значення для кращій координації політики, взаємного
навчання та розробки загальних стандартів надання державних послуг, що вирівнює політику між
країнами-партнерами, управляє наслідками та збільшує знання.
ЦІЛЬ 1.1: Нарощування потенціалу для ефективного та прозорого державного управління шляхом
розвитку електронного урядування/ цифровізації державних послуг.
ЦІЛЬ 1.2: Розробка керівних принципів щодо спільної розробки політики на всіх рівнях управління
Дунайського регіону.
ДІЯ 2: Сприяти адміністративній співпраці громад, які проживають у прикордонних територіях
Опис: Розвиток потенціалу державних послуг, здорового регіонального розвитку та розвитку
транскордонної довіри має вирішальне значення для підтримки економічної, соціальної та
територіальної згуртованості в Дунайському регіоні. Отже, такі заходи, як зменшення чи усунення
правових та адміністративних перешкод або розвиток спільних транскордонних державних послуг
та структур управління, сприяють підвищенню конкурентоспроможності прикордонних регіонів.
ЦІЛЬ 2: Створення структур для сприяння розвитку транскордонного потенціалу та співпраці
платформи співпраці, передачу знань та розробку проектів для транскордонних державних послуг.
ДІЯ 3: Переглянути вузькі місця, пов'язані з низькою швидкістю поглинання коштів ЄС та
програми Invest EU
Опис: Нарощування потенціалу лідерів проектів для кращої координації коштів сприяє розвитку та
ефективній реалізації проектів, підтримки капіталізації проектів та використання інноваційного
потенціалу стейкхолдерів на всіх рівнях. Краща координація фінансування стосується здатності
лідерів проектів покращувати використання наявного фінансування, яке підходить для реалізації
інноваційних ідей проекту.

35

https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/eu-training-strategy-youth_en.pdf
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ЦІЛЬ 3: Нарощування потенціалу для можливостей фінансування на міжнародному, європейському,
національному, регіональному та місцевому рівнях та транснаціональній реалізації проектів за
допомогою регулярних консультацій (у синергії з ініціативою EuroAccess для макрорегіонів).
ДІЯ 4: Підтримка кращої координації фінансування
Опис: Краща координація сприяє досягненню кращих результатів проектів на макрорегіональному
рівні. Мережі капіталізації та координації між програмами повинні сприяти координації політики та
розвитку механізмів співпраці на стратегічному та/ або проектному рівні. Таким чином, дія
спрямована на перегляд факторів, що перешкоджають спільному плануванню та програмуванню,
особливо між членами ЄС та не членами ЄС у ЄСДР. Фінансування проектів повинно бути пов'язане
з цілями планів, відповідних законодавству ЄС, таких як Національною програмою контролю
забруднення повітря (NAPCP) та Міжнародного плану управління басейном річок Дунай (DRBMP).
ЦІЛЬ 4: Продовжувати та зміцнювати обмін між країнами ЄСДР та інструментами фінансування в
Дунайському регіоні щодо транснаціонального/ макрорегіонального співробітництва через
мережеві зустрічі принаймні один раз на рік.
ДІЯ 5: Тестування та підтримка інноваційних рішень щодо фінансування (для місцевих акторів
та громадянського суспільства)
Опис: Підтримка розробки та тестування інноваційних інструментів фінансування, що відповідають
потребам стейкхолдерів в Дунайському регіоні, повинна збільшити потенціал розробників проектів,
розкрити інноваційний потенціал в Дунайському регіоні та долучити промоутерів проектів до
транснаціонального управління проектами ЄС. Відповідне фінансування має бути спрямоване на
підтримку участі стейкхолдерів у регіональному розвитку.
ЦІЛЬ 5: Розробка принаймні одного інноваційного інструменту фінансування з особливим акцентом
на потреби місцевих стейкхолдерів та громадянського суспільства.
ДІЯ 6: Сприяти співпраці, побудованій на взаємній довірі між державними та недержавними
суб'єктами для підвищення добробуту жителів Дунайського регіону
Опис: Взаємний обмін передовою практикою ініціатив з побудови довіри, впровадження платформ
діалогу, тренінгів та взаємного навчання, розробка державної політики враховуючи
макрорегіональний рівень – планується у дії, щоб підтримати зусилля щодо розбудови довіри з
особливим акцентом на покращення співпраці у регіональному розвитку Дунайського регіону на
всіх рівнях. Дні участі (Participation Days) та формати подальшого діалогу ще більше розширюють
потенціал партисипативних процесів.
ЦІЛЬ 6: Заохочення до участі національних, регіональних та місцевих органів влади всіх країнпартнерів ЄСДР, а також організацій громадянського суспільства та інших відповідних стейкхолдерів
у спілкуванні та впровадженні ЄСДР шляхом проведення національних/ регіональних днів участі
(Participation Days).
ДІЯ 7: Посилення залучення громадянського суспільства та місцевих акторів у Дунайському
регіоні
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Опис: Організації громадянського суспільства, місцеві суб'єкти, державні адміністрації на всіх рівнях
потребують зміцнення потенціалу для сприяння змістовному багаторівневому управлінню. Таким
чином, громадянське суспільство та місцеві суб'єкти повинні зміцнювати свій політичний капітал
для участі у прозорому процесі прийняття рішень та реалізації політики. Взаємне навчання та
нарощування потенціалу зміцнюють здатність державних та недержавних суб'єктів спільно
розвивати та сприяти практиці ЄСДР. Особливу увагу слід приділити участі молоді та громадянській
активності, щоб забезпечити довгострокову перспективу регіонального розвитку та сталої
демократії.
ЦІЛЬ 7.1: Підтримка розширення можливостей молоді для участі у розвитку Дунайського регіону
шляхом стратегічного керівництва та виконання макрорегіональних мережевих завдань.
ЦІЛЬ 7.2: Нарощування потенціалу партиципативного управління, залучення громадянського
суспільства та місцевих суб'єктів до співпраці з Дунайською платформою місцевих акторів (Danube
Local Actors Platform), Дунайським форумом громадянського суспільства (Danube Civil Society Forum)
та/ або експертами та стейкхолдерами.
ДІЯ 8: Підвищення потенціалу міст та муніципалітетів для сприяння місцевому та регіональному
розвитку
Опис: Міста, муніципалітети та регіони є ключовими стейкхолдерами регіонального розвитку,
зосередженого на територіальних викликах. Розробка територіальних стратегій або налагодження
політики співпраці та участі є необхідною умовою для якісного регіонального розвитку. Таким
чином, місцеві суб'єкти мають підтримуватись у збільшенні можливостей для співпраці та наданні
послуг у сфері інклюзивності ромів, боротьби з торгівлею людьми, просторового планування та
співпраці у регіонах.
ЦІЛЬ 8.1: Заснування мережі “Розширення можливостей ромів” разом із Пріоритетним напрямком
9 (принаймні 1 засідання стейкхолдерів на рік)
ЦІЛЬ 8.2: Заснування мережі “Боротьба з торгівлею людьми” спільно з Пріоритетним напрямком 11
(принаймні 1 зустріч стейкхолдерів на рік)

В) Приклади проектів/ заходів (минулі, актуальні або майбутні)
-/-
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ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ 11: БЕЗПЕКА
А) Стратегічні рамки
1) Завдання ПН 11 у Плані дій 2020 року: ”співпраця для безпеки й боротьба з організованою та
серйозною злочинністю”
Завдання ПН (на 2019 рік):
• Наступальна безпека – посилення співробітництва поліції з метою поліпшення
безпеки та боротьби з серйозною та організованою злочинністю в країнах
ЄСДР
• Розвиток стратегічної довгострокової співпраці між правоохоронними
органами вздовж річки Дунай шляхом зміцнення мереж співпраці до 2020
року
• Удосконалення систем прикордонного контролю, управління документацією та
співпраці з консульських питань у Дунайському регіоні
• Сприяння верховенству закону та боротьбі з корупцією
2) Положення щодо політики згуртованості ЄС
•

Специфічне завдання Interreg: “безпечніша Європа”

3) Положення ЄС щодо політики розширення (IPA)
o Зміцнення основних прав та рівня безпеки, покращення міграції
управління, включаючи управління кордонами

o

Підвищення ефективності державного управління та підтримка

o

Формувати правила, стандарти, стратегічні та практичні заходи відповідно

структурних реформ та належного врядування на всіх рівнях
до правил Союзу та зміцнювати добросусідські відносини, та посилювати
узгодженість між суб’єктами а також контакти та спілкування між людьми

o

Підтримувати територіальне та транскордонне співробітництво

4) Положення ЄС щодо політики сусідства
o Підтримувати та сприяти діалогу та співпраці з третіми країнами та
регіонами, охопленими Європейською політикою сусідства

o

Консолідація та підтримка демократії, верховенства права та прав
людини, підтримка організацій громадянського суспільства, подальшої
стабільності та миру та вирішення інших глобальних проблем, включаючи
міграцію та мобільність

5) Галузева політика
• Європейська стратегія електронного правосуддя (European e-justice strategy)
• Директива 2014/41/ЄС про більш швидкі та ефективні транскордонні
розслідування кримінальних справ у ЄС
• Стратегія внутрішньої безпеки ЄС на період 2015-2020 рр. (Відповідно до
наступного документа)

72

• Стратегія ЄС щодо викорінення торгівлі людьми 36

Б) Дії та цілі
ПЕРЕДУМОВИ ТА ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Діяльність в рамках ПН 11 сприяє сталому розвитку Дунайського регіону, оскільки безпека
взаємопов'язана з усіма іншими аспектами стратегії – це необхідна передумова безпечних
транспортних та енергетичних коридорів, безпеки туризму, включаючи навіть продовольчу безпеку.
Під час розробки Стратегії тема безпеки була додана на самому останньому етапі її підготовки. Тим
не менш, це виявилося одним із важливих елементів, що сприяє рівню безпеки в регіоні та зміцнює
мережу та співпрацю з іншими пріоритетними напрямками.
Без певного рівня безпеки та стабільного середовища в регіоні співпраця в усіх інших сферах буде
суттєво страждати. Успішне впровадження ЄСДР вимагає ефективного функціонування не лише
його пріоритетних напрямків, а й певних горизонтальних елементів, таких як співпраця між самими
пріоритетними напрямами. Щодо ПН 11, можна сказати, що вона включає широке коло ключових
стейкхолдерів, які походять з різних правоохоронних органів, але також віддані партнери з
Європолу, Центру правоохоронної діяльності Південно-Східної Європи (SELEC), Регіональної Ради з
питань співробітництва (RCC) тощо.
Зусилля ПН 11 щодо розвитку “горизонтальної співпраці” з ПН 1а, ПН 6 та ПН 10 вже призвели до
відчутних результатів (наприклад, розробка практичного посібника з ПН 1а або участь у кількох
семінарах чи форумах з ПН 6 і ПН 10).
ОСОБЛИВОСТІ ДУНАЙСЬКОГО РЕГІОНУ
Річка Дунай є важливим водним шляхом для пасажирів та товарів, які потребують безпечного
середовища без корупції. У зв'язку з цим зусилля щодо запобігання та боротьби з корупцією та
боротьби з серйозною та організованою злочинністю були вжиті в останні кілька років. Однак
залишаються певні виклики, які вимагають подальшого впровадження верховенства права як у
межах юрисдикції ЄСДР, так і поза ними. Зібрану інформацію потрібно використовувати більш
ефективно та забезпечувати обмін даними задля виконання спільних дій. Структуру та потенціал
для прийняття рішень у приватному та державному секторі необхідно вдосконалити, включаючи
гарне планування та міжнародне співробітництво. Оптимальне використання ресурсів та
горизонтальне співробітництво з іншими ПН є надзвичайно важливими. ПН 11 та ПН 1a вже вжили
узгоджених дій.
Чотири вищезазначені цілі ПН 11 стосуються конкретних дій:
ДІЯ 1: Наступальна безпека – посилення співробітництва поліції з метою покращення безпеки та
боротьби з серйозною та організованою злочинністю в країнах ЄСДР та посилення зусиль проти
терористичних загроз
ЦІЛІ:
•

36

Посилити співпрацю між підрозділами поліції на оперативному та міністерському рівнях
для боротьби з транскордонною злочинністю, зокрема в Дунайському регіоні;

див. Повідомлення Комісії до Європейського Парламенту та Ради “Звіт про подальші заходи щодо стратегії
ЄС щодо викорінення торгівлі людьми та визначення подальших конкретних дій”, COM (2017) 728 остаточний,
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/commission-sets-out-priorities-step-eu-action_en
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•
•
•

•

Посилити запобігання та боротьбу з тероризмом;
Активізувати співробітництво поліції в галузі інформаційної безпеки та боротьби з
кіберзлочинністю та гібридними загрозами;
Обмінятися досвідом, налагоджувати зв'язки та співпрацю в галузі боротьби зі
контрабандою та вирішення питань щодо торгівлі людьми, наркотиками, акцизними
товарами та вогнепальною зброєю. Відповідно до стратегії ЄС щодо викорінення торгівлі
людьми, профілактика є запорукою успіху, а забезпечення кращого доступу та реалізації
прав жертв є пріоритетним;
Посилити та активізувати правоохоронну співпрацю у сфері майнової злочинності.

ДІЯ 2: Сприяння стратегічній довгостроковій співпраці між правоохоронними органами вздовж
річки Дунай шляхом розширення співпраці
ЦІЛІ:
•
•
•
•

Створити мережу контактних та координаційних центрів уздовж річки Дунай,
Подальше зміцнення співпраці з ключовими стейкхолдерами – Європолом, Центром
правоохоронної діяльності в Південно-Східній Європі (SELEC) та іншими,
Встановити стандартизовані оперативні процедури спільної діяльності у разі
транскордонних техніко-технологічних аварій на водному транспорті,
Посилити співпрацю між підрозділами водної поліції Дунайського регіону.

ДІЯ 3: Удосконалення систем прикордонного контролю, управління документацією та співпраці
з консульських питань у Дунайському регіоні
ЦІЛІ:
• Подальший розвиток систем управління кордонами,
• Сприяння співпраці та обміну найкращими практиками щодо управління контрольною
документацією,
• Обговорення теми кращого управління міграцією в Дунайському регіоні.
ДІЯ 4: Сприяння верховенству закону та боротьбі з корупцією
ЦІЛІ:
• Подальше посилення спільних зусиль у боротьбі з корупцією;
• Сприяння адміністративному співробітництву та підвищенню кваліфікації правоохоронних
органів.
ДІЯ 5: Створення структури Дунайського форуму
Опис: Важливим аспектом у рамках завдань ПН 11 є довгострокова співпраця у створенні постійно
зростаючій мережі контактних та координаційних центрів уздовж Дунаю. Як подальший результат
щодо стратегічного проекту ПН 11 “DARIF” (2013-2015) країни ЄСДР брали участь у шести щорічних
спільних заходах для зміцнення співпраці.
ЦІЛЬ: У цьому плані ми також будемо організовувати дні співпраці раз на рік.
ДІЯ 6: Спільна робота з Пріоритетним напрямком 1а “Мобільність на водних шляхах”
Опис: Спільна робота з Пріоритетним напрямком 1а “Мобільність на водних шляхах” має історію з
2013 року. Основна мета цього співробітництва – стандартизація, гармонізація та діджиталізація
перевірки суден на Дунаї. Для досягнення цієї мети було розроблено кілька заходів у рамках
декількох семінарів, які необхідно координувати між країнами ЄСДР. ПН 11 відповідає за
впровадження чотирьох заходів. ПН 11 продовжить співпрацю з ПН 1a і надалі.
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ЦІЛЬ: Визначити подальші процедури контролю в портах Дунаю, які мають бути узгоджені в рамках
спільної групи експертів між ПН 1а та ПН 11.
ДІЯ 7: Проведення Міністерської конференції кожні 3 роки
Опис: Міністри внутрішніх справ у рамках ПН 11 ЄСДР зустрічалися в рамках двох Дунайських
конференцій з безпеки в 2013 та 2016 роках. Наступне засідання заплановане на кінець 2019 року
або на початок 2020 року (через вибори в ЄС). Дуже важливо мати постійний обмін та підтримку на
високому політичному рівні стосовно всіх відповідних тем у ЄСДР. ПН 11 також організує подібні
зустрічі в майбутньому. Більше того, планується проведення Головної конференції поліції для
обговорення операційного рівня.
ЦІЛЬ: Організовувати міністерську конференцію кожні три роки

В) Приклади проектів/ заходів (виконані, актуальні або майбутні)
-/-
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Report on the Public hearings on the Revision of the EUSDR Action Plan. Published online:
https://danube-region.eu/wpcontent/uploads/2019/12/EUSDR_ReportPublicHearings_2019.pdf

76

ДОДАТОК 1: Календарний план перегляду Плану дій

25 травня 2018 року
26 червня 2018 року
вересень 2018 року

22-23 січня 2019 року
29 січня 2019 року
14-15 лютого 2019 року
26 квітня 2019 року
14 травня 2019 року

Спільне засідання НК та Координаторів ПН в Софії: Погодження
необхідності переглянути План дій ЄСДР, старт процесу перегляду
Спільна зустріч Національних координаторів та координаторів
Пріоритетних напрямів з Комісаром Кориною Крецу в Брюсселі:
підтримка перегляду та рішення про перезапуск ЄСДР
Новий Дунайський стратегічний пункт (DSP) розпочинає свою роботу та
допомагає процесу перегляду
Зустріч Координаторів ПН в Бухаресті, обговорення «Підсумків
пропозицій Координаторів ПН до процесу перегляду Плану дій –
результати консультацій по методології перегляду від Болгарського
головування в ЄСДР
[Другий] Звіт по виконанню макрорегіональних стратегій
Зустріч НК в Бухаресті, прийняття Дорожньої карти та календарного
плану перегляду Плану дій ЄСДР
Термін для пропозицій НК та Координаторів ПН до Спільного внеску
ДСП

17 вересня 2019 року

ДСП оновлює та розповсюджує перший варіант Спільного внеску
Зустріч НК та Координаторів ПН: рішення НК перенаправити Спільний
внесок до ДСП для подальшого редагування
Щорічний форум ЄСДР в Бухаресті (Результати публічних слухань були
представлені на Сесії 4 щорічного форуму)
Фінальний протокол зустрічі НК у травні 2019 та фінальний документ
«Спільний внесок» направлено до DG REGIO
Перший варіант переглянутого Плану дій (як робочого документу
Комісії) відправлено НК та Координаторам ПН для внесення поправок

24 вересня 2019 року
31 жовтня 2019 року
21-22 листопада 2019
року

Інформаційна зустріч DG REGIO для НК та Координаторів ПН, Відень
Термін подачі пропозиції від НК та Координаторів ПН
Зустріч НК в Загребі: DG REGIO презентує основні характеристики Плану
дій ЄСДР, беручи до уваги пропозиції від НК та Координаторів ПН

Грудень 2019

Фінальна версія переглянутого Плану дій відправлено НК

Січень 2020
Орієнтовно березень
2020 року

Початок формальної процедури затвердження документу

23-24 травня 2019 року
27-28 червня 2019 року
11 липня 2019 року

Затвердження нового Плану дій ЄСДР як Робочого документу Комісії
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ДОДАТОК 2: Топографічна карт а Дунайського регіону
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