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Транскордонне співробітництво (далі ТКС) у формах прикордонної, міжрегіональної та міжмуніципальної співпраці територіальних громад і владних структур (згідно з визначенням Ст.5 Протоколу № 2 від 05.05.1998 до Мадридської конвенції від 21.05.1980) є сучасним проявом багатовікової взаємодії регіонів і міст на евроазійському континенті. Вже з перших кроків Євроспільноти транскордонна і внутрішня міжтериторіальна співпраця проявилась у спільних водних басейнах (зокрема більшість єврорегіонів носить імена транскордонних водотоків та узбереж морів), вздовж традиційних торгових і сучасних транспортних шляхів, в історичних регіонах, розділених кордонами держав і т. ін. Це наочно підтверджує приклад економічного серця ЄС (т.з. «Блакитного банану» від Англії до Північної Італії), в якому цей чинник відіграв суттєву роль для відродження Рейну, транскордонній кластеризації та розвитку сучасних систем транспортних сполучень.
За тлумаченням першого Комісара ЄС з питань розширення О.Рена вміст терміну “transfrontier” означає співпрацю, не стільки долаючи кордони, скільки користаючи відмінності між партнерами, що є рушійною силою прогресу. Тому важливість ТКС для інтенсифікації процесів європейської інтеграції, розвитку двосторонніх і багатосторонніх стосунків України з межуючими країнами та сприяння розбудові її територіальних громад через транскордонні проекти, які підтримуються впливовими міжнародними структурами, неодноразово наголошувалась у  відповідних актах Президента (2001 р.), Уряду (2002 р.), базовому Законі (2004 р.), постанові ВРУ від 27.06.2007 № 1242-V за результатами Парламентських слухань 16.05.2007 і у контексті становлення внутрішньої та міжнародної міжтериторіальної співпраці за розпорядженням КМУ від 21.11.2011 № 896-р. 
У 27 главі V розділу Угоди про асоціацію переважна більшість напрямів  співпраці з ЄС у соціально-економічній сфері розглядається крізь призму саме такої взаємодії, спрямованої на регіональний розвиток. Активну взаємодію з ЄС у цій сфері було започатковано Меморандумом між Мінрегоном і Єврокомісією від 22.07.2009.
Ініційована Радою Європи розбудова транскордонного співробітництва за Мадридською конвенцією 1980 р. і додатковими протоколами до неї сьогодні активно застосовується Євросоюзом у «Європі Регіонів» (Лінцька декларація і Керівні принципи сталого просторового розвитку – 2002 р.) як ключова складова  макрорегіональних Стратегій (зокрема Дунайської, до якої безпосередньо причетна Україна). Принципово нові умови  для цього створили  ухвалені  у грудні 2013 р. новий «Засіб єднання Європи» (Connecting Europe Facility - CEF) та оновлене положення про Європейські об’єднання територіальної співпраці (European Grouping of Territorial Cooperation - EGTC), у які послідовно перетворюються вчорашні єврорегіони країн ЄС.
Зазначені передумови кардинально змінюють орієнтири подальшого розвитку ТКС в Україні. Різноманіття запропонованих ЄС і Радою Європи механізмів і засобів підтримки має концентруватись на спільних пріоритетах, що є практично ідентичними для діючих програм і проектів територіального розвитку, Стратегій ЄС для Дунайського і Балтійського макрорегіонів, Східного партнерства, Карпатської конвенції, Центральноєвропейської Ініціативи, Вищеградської групи у розширеному форматі (V4+2) тощо. Для західних областей України в цьому контексті особливе значення має тривалий досвід розбудови територій і громад за багатовіковими напрацюваннями регіонів і міст країн-учасниць Альпійської конвенції, на базі якої сьогодні формується нова макрорегіональна  Стратегія ЄС.   
Системними українськими транскордонними ініціативами, які відповідають цим викликам, є, зокрема, підтримані 14 країнами – учасницями Дунайської стратегії пропозиції з відновлення і подальшої розбудови транспортних сполучень через українські регіони між членами ЄС у Балтійському і Дунайсько-Чорноморському макрорегіонах; з інтегрованого  попередження і контролю забруднень із застосуванням кращих доступних технологій (Best Available Technologies – BAT); так само як і протидія повеням у транскордонних басейнах із запровадженням сучасних геопросторових (ГІС) технологій; відновлення гірських лісів, як єдина альтернатива виснаженню водних джерел через глобальні кліматичні зміни  та ряд інших.  Тому додатковими чинниками, що сприятимуть поглибленню участі української сторони та її доступу до основних інструментів регіональної політики ЄС,  мають стати схвально сприйняті європейськими партнерами наші ініціативи щодо Карпатсько-Альпійського виміру Дунайської стратегії та подальшого поширення дії проектів цієї макрорегіональної структури на лівобережжя Дністра від Львівської до Вінницької областей.
Послідовна «поляризація» усієї ініційованої  сьогодні сукупності регіональних і місцевих транскордонних проектів на вищезазначені пріоритети територіального розвитку максимально сприятиме реалізації ключових положень Угоди про асоціацію, зокрема - випереджуючому втіленню в Україні вимог директив і регламентів законодавства ЄС - та прискоренню становлення об’єднаних територіальних громад. Альтернативою (тенденції якої вже спостерігається у програмах прикордонного співробітництва) є подальше розпорошування обмежених коштів по непов’язаних між собою окремих проектах з поступовою мінімізацією доступу до інструментів і ресурсів ЄС на 2014-2020 рр.  
Для розв’язання окресленого кола проблем необхідна державно-регіональна  координація міжтериторіальної співпраці, що об’єднує усі вищезазначені можливості  і яка сьогодні покладена на Міжвідомчу координаційну комісію з питань регіонального розвитку. Щодо ТКС  (із застосуванням сучасних інформаційних технологій) означений підхід був узагальнений у Методичних рекомендаціях, затверджених наказом Мінрегіону від 27.01.2009 №46. 
На рівні регіональних громад існуючі єврорегіони з партнерами у країнах ЄС мають  «генерувати» формування вищезазначених EGTC, перший приклад чого вже з’явився у Закарпатті. Там, де немає можливості утворення EGTC, необхідно застосовувати більш доступне створення Об'єднань єврорегіонального співробітництва (ECG) за ІІІ (Утрехтським) протоколом до вищезгаданої Мадридської конвенції Ради Європи.     
Спираючись на ці чинники, законодавчий орган України може і має послідовно вдосконалювати наявну нормативно-правову основу у загальному контексті втілення Угоди про асоціацію з ЄС і регіональної політики в Україні.


