Європейський альянс громадян, що живуть біля кордону
Європейський альянс громадян, що живуть біля кордону, був започаткований в 2020 р. Ця
ініціатива покликана покращити життя європейських громадян, що живуть в прикордонних
регіонах ЄС.
Європейський альянс громадян, що живуть біля кордону, має багато учасників, серед яких:





Європейський комітет регіонів
Асоціація європейських прикордонних регіонів (AEBR)
Транскордонна оперативна місія
Центральна європейська служба з транскордонних ініціатив (CESCI)

Внутрішні прикордонні регіони охоплюють 40% території ЄС, що становить 30% його населення
(150 мільйонів чоловік) і включає майже 2 мільйони громадян, які постійно перетинають кордон.
З часу створення єдиного ринку та Шенгенської зони в прикордонних регіонах було створено
багато нових можливостей, і такі регіони у багатьох випадках переставали бути периферією і
перетворювалися на зони, для яких характерне зростання.

Виклики для мешканців прикордонних регіонів
Проте залишилось багато перешкод. Громадяни, які проживають у прикордонних регіонах,
продовжують стикатися з труднощами у своєму повсякденному житті, будь то пошук роботи,
доступ до медичного обслуговування, повсякденні поїздки на роботу та подолання
адміністративних проблем. Подібним чином стикається з перешкодами, що заважають його
розвитку, й бізнес, а місцеві та регіональні органи влади продовжують стикатися з викликами у
налагодженні більш глибокого транскордонного співробітництва, такого як транскордонне
державне обслуговування.
Ці виклики стали ще очевиднішими під час кризи COVID-19, коли, після десятиліть вільного
пересування, лише за одну ніч були закриті кордони, що спричинило великі труднощі для
громадян та підприємств у прикордонних регіонах та привело до значних негативних
економічних та соціальних наслідків. Ось чому подолання цих перешкод є надзвичайно
важливим з метою мобілізації можливостей, які пропонують громадянам та бізнесу відкриті
кордони, та вжити необхідних заходів для досягнення та підтримання таких можливостей навіть
у кризовій ситуації.
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Посилення співпраці
З іншого боку, слід зазначити, що криза також оживила різні форми співпраці та виявила
транскордонну взаємозалежність та солідарність, які зараз повинні бути забезпечені та зміцнені
за допомогою європейської та національної державної політики, з повним врахуванням
особливостей транскордонних прикордонних регіонів.

Підписання декларації
Ми запрошуємо всіх зацікавлених громадян, які проживають у прикордонних регіонах, а також
усіх громадян, які цікавляться цією темою, приєднатися до Альянсу та підписати декларацію,
яка доступна усіма офіційними мовами ЄС, а також сербською та українською. Ми також
запрошуємо транскордонні структури, такі як Європейські групи територіального
співробітництва (EGTC) та Єврорегіони, а також місцеві та регіональні органи влади, неурядові
організації та бізнес приєднатися до Альянсу та взяти участь у нашій роботі над майбутньою
транскордонною співпрацею.
Ви можете завантажити декларацію на зручній вам мові у розділі "Інша пов'язана
інформація".

На основі інформації, отриманої за допомогою даного Альянсу, Європейський комітет регіонів
планує прийняти Резолюцію про майбутнє транскордонного співробітництва до 2050 року, яка
має стати офіційним вкладом у Конференцію про Майбутнє Європи.
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