
Країни Дунайського регіону мають спільну мету
покращити функціонування демократичних інститутів,
державних адміністрацій та центральних, регіональних і
місцевих організацій, щоб створити більш міцне та
безпечне середовищедля своїх громадян.

Для досягнення цієї мети було проведені спільні заходи
з метою гарантування ефективнішої роботи політичних,
цивільних та адміністративних структур, вдосконалення
механізмів багаторівневого управління, сприяння
адміністративному співробітництву транскордонних
громад та боротьби з корупцією та організованою
злочинністю.

ЗГУРТОВАНІСТЬ ДУНАЙСЬКОГО
РЕГІОНУ

виваженим та стійким способом

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА

чисте і зелене середовище

РОЗБУДОВАПРОЦВІТАЮЧОГОРЕГІОНУ
розумним, інноваційнимта інклюзивним

способом

Басейн Дунаюмає комплексні, але чутливі екосистеми
та середовища, які є основою всієї людської діяльності.
В умовах зміниклімату стійкевикористанняприродних
ресурсів та загальне збереження якості довкілля
вважаються основними викликами в Дунайському
регіоні

Для подолання цих труднощів СЄСДР пропонує
конкретні заходи для співпраці з відновлення та
підтримання якості води, збереження біорізноманіття,
ландшафтів іякостіповітрятаґрунту,атакожуправління
екологічнимиризиками.

Сприяючи сталому, всеосяжному та розумному
зростанню за допомогою заходів, що здійснюються в
таких галузях, як транспорт, енергетика, культура та
туризм,СЄСДРзосереджуєтьсянапокращеннізагальної
згуртованостірегіону.

Спільні зусилля країн Дунайського регіону призвели до
значного прогресу стосовно координації в
інфраструктурнихроботах,функціонування транспортної
та енергетичної систем, обміну позитивних практик
щодозеленоїенергіїтапросуваннякультуриітуризмуна
Дунаї. За допомогою ефективнішого способу
планування,фінансуваннятареалізації скоординованих
заходів були зроблені важливі кроки для подолання
основнихтруднощів,виявленихурегіоні.

Як частина найрізноманітнішого європейського
макрорегіону, країни СЄСДРмають суттєві відмінності
у сферах інновацій, суспільних знань,
конкурентоспроможності, освіти, ринку праці та
соціального включення.

Тому тематичні напрями, що присвячені підвищенню
рівня процвітання в Дунайському регіоні, спрямовані
на стимулювання досягнення найвищих результатів у
науково-дослідних розробках, на об’єднання
постачальників знань, активізацію співпраці між
чинниками в галузі інновацій, науки та ділового
середовища, підвищення підтримки бізнес-
середовища, використання потенціалу робочої сили
та боротьбу з бідністю.

ЗМІЦНЕННЯ ДУНАЙСЬКОГО РЕГІОНУ
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Австрія

МАКРОРЕГІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ
РОЗВИТКУ ТА ЗАХИСТУ
ДУНАЙСЬКОГО РЕГІОНУ

Європа: макрорегіональний підхід

Європа потребує покращення рівня регіональної співпраці
стосовно ідентифікації рішень, що виходять за рамки
національних кордонів та мають такий комплексний
вплив, що жоден регіон чи країна не можуть управляти
ними самостійно. Тому макрорегіональні стратегії (МРС)
були розроблені у вигляді інтегрованих рамок співпраці,
які відповідають цим викликам та заохочують економічну,
соціальну та територіальну згуртованість у великих
географічних районах.

МРС забезпечує кращу координацію політики, об’єднуючи
ключових зацікавлених суб’єктів на усіх рівнях влади, щоб
вони активно брали участь та пропонували ефективні
спільні ініціативи. Ці ініціативи забезпечують знаходження
адекватних рішень для загальних територіальних
викликів. Завдяки покращенню співпраці, обміну
досвідом та передачі знань, МРС сприяє синергетичному
та скоординованому стратегічному підходу до сталого
розвитку країн ЄС та країн, які не входять до ЄС.

МРС пропонує можливості для співпраці між
зацікавленими сторонами та наявними джерелами
фінансування, щоб вони могли зосередитись на спільних
пріоритетах та потребах розвитку.

На сьогодні існують 4 макрорегіональні стратегії ЄС:

Стратегія Європейського Союзу для Дунайського регіону
(СЄСДР) пропонує рішення для спільних викликів, з якими
стикаються країни басейну річки Дунай. Таким чином
держави отримують користь від покращення співпраці,
сприяючи досягненню економічної, соціальної та
територіальної згуртованності. Стратегія створює синергію
та сприяє співпраці і взаємодії всіх зацікавлених сторін із
метою більш ефективного використання наявних ресурсів.

СЄСДР об’єднує 115 мільйонів громадян з 9 країн-членів
ЄС (Австрія, Болгарія, Чехія, Хорватія, Німеччина, Румунія,
Словацька Республіка, Словенія та Угорщина) та з 5 країн,
що не входять до ЄС (Боснія і Герцеговина, Республіка
Молдова, Чорногорія, Сербія та Україна) і простягається від
Чорного лісу до Чорного моря.

Стратегія охоплює 4 стовпові напрямки: згуртованість
регіону, захист довкілля, розбудова процвітаючого регіону
та зміцнення безпеки регіону.
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