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Ми, учасники конференції “Європа Карпат” у Красічині, розділяємо переконання, що 

Карпати становлять важливу складову європейської регіональної спадщини. Зі своїми 

унікальними характеристиками Карпати нині – це один із двох найважливіших гірських 

регіонів Європи. Після останнього розширення Європейського Союзу вони стали також 

його східним кордоном. Це суттєво збільшує значення цієї території для забезпечення 

сталого розвитку і гуртування Спільноти. 

У наші дні населення карпатського макрорегіону долають численні труднощі. 

Відсутність транспортної інфраструктури, помітні відмінності в соціальному розвитку, 

в тому числі високий рівень структурного безробіття, спричинили ситуацію, за якої, без 

чітко орієнтованих на розвиток регіону заходів, ситуація населення Карпат 

погіршуватиметься. Проявлення авктивності, спрямованої на модернізацію та розвиток 

карпатського макрорегіону необхідне не лише з точки зору окремих країн-членів, а 

Європейського Союзу в цілому, зокрема у контексті його майбутнього розширення на 

схід. І тому хочемо підтримувати євроінтеграційні прагнення України. 

Як необхідну визнаємо координацію дій заради Карпат у багатьох сферах. Суттю цих 

дій повинно стати поглиблення міждержавного, регіонального та транскордонного 

співробітництва в економічному, соціальному і культурному вимірах, щоб на 

європейському форумі цей макрорегіон виступав з єдиним баченням розвитку. Лише 

об’єднання спільних зусиль суспільств, парламентів, урядів і місцевої влади 

карпатських країн дасть можливість успішно просувати інтереси Карпат на 

європейському форумі. 

Вагому роль у цьому можуть відіграти національні парламенти шляхом створення 

Карпатської мережі парламентської співпраці. Ця мережа повинна забезпечити 

можливість постійних контактів між парламентаріями країн карпатського регіону у всіх 

сферах їх інтересів. Вагомим кроком на шляху створення такої мережі буде виникнення 

парламентських карпатських груп у окремих національних парламентах та у 

Європейському Парламенті, та, в майбутньому, розгляд можливості створення 

карпатської парламентської асамблеї.  

Наголошуємо на важливій ролі Об’єднання «Карпатський Єврорегіон Польща», як 

інституції, що координує і активізує заходи, спрямовані на розвиток цілого регіону. 

Підтримуємо постулат створення транснаціональної операційної програми 

Європейського територіального співробітництва для території Карпатського 

єврорегіону у перспективі 2014-2020, під назвою «Карпатський горизонт 2020». Таке 

вирішення сприяло б покращенню координації й збільшенню ефективності 

дотеперішніх фінансових інструментів Європейського Союзу у сфері підтримки 

багатостороннього територіального співробітництва. Дана програма мала б охопити всі 

території, які заявлять про свою у ній участь. 

Водночас закликаємо Європейський Союз більш активно підтримати цілі, визначені 

Карпатською конвенцією, яку було підписано в Києві 23 травня 2003 р., як також, 

закликаємо пришвидшити дії заради формального приєднання ЄС до тої конвенції, у 

ранзі її сторони. Зокрема, необхідно досягти тісніше співробітництво в сфері водного і 

лісового господарства. Важливим вважаємо також здійснення завдань записаних у 

Протоколі про збалансований туризм доданому до Карпатської конвенції. 

Із задоволенням спостерігаємо за численними прикладами транскордоного 

співробітництва партнерів з карпатських країн. Надзвичайно важливою вважаємо 



також ініціативу започаткування роботи над виданням Карпатської енциклопедії. З 

цією метою створюємо робочу групу з представників низки зацікавлених 

проблематикою Карпат вишів. 

З увагою слідкуємо за поступом заходів пов’язаних з реконструкцією колишньої 

Астрономічної обсерваторії на горі Піп Іван у Чорногорії та за побудовою центру 

академічного співробітництва в м. Мікулічині, у які, в рамках спільного проекту, 

залучались Варшавський університет та Прикарпатський національний університет у 

Івано-Франківську. 

Привертаємо увагу до спільних пастирських традицій, які протягом століть належать до 

основних форм активності карпатських гірян. Ініціативою, яка в цьому плані заслуговує 

поширення є організовиний у цьому році міжнародний Карпатський редик – 

Transhumance 2013, як традиційна мандрівка з вівцями, від Румунії, через Україну, 

Польщу, Словаччину та Чехію. 

Великим полегшенням для розвитку співпраці карпатських країн-членів Європейського 

Союзу з Україною стане подальша розбудова інфраструктури на кордоні. І тому рішуче 

підтримуємо збільшення кількості пунктів пропуску на західному кордоні України. 

Окрім цього, виходячи назустріч згідним постулатам та поглядам середовищ і установ 

пов’язаних із сектором громадських і приватних ЗМІ, що діють на території Карпат, 

підтримуємо ініціативу створення міжнародної платформи для співпраці карпатських 

ЗМІ, з метою спільного просування та розробки й впровадження ефективних систем 

обміну інформацією. 

Наголошуємо також на тому, що головною метою всіх заходів має стати розробка, за 

співучастю всіх зацікавлених країн і регіонів, як також європейських установ, 

європейської макрорегіональної стратегії розвитку для цілих Карпат. Поява такої 

стратегії мала б переломне значення для територіального гуртування і поглиблення 

співпраці не лише між карпатськими державами і регіонами, а й між Європейським 

Союзом та його східними партнерами. Макрорегіональна карпатська стратегія 

(«Carpathia 2020» – CEEC – Co-operation, Economy, Environment, Culture) має 

орієнтуватися перш за все  на співпрацю та економічний розвиток, охорону довкілля та 

культуру. Складовою частиною стратегії мало б бути включення траси “Via Carpathia” 

у мережу трансєвропейських транспортних мереж ТEN-T. Траса, яка проходитиме 

східними територіями ЄС, повинна стати своєрідним стрижнем, довкола якого 

творитиметься сталий розвиток усього карпатського макрорегіону.  
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