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Резюме 

 

В настоящото проучване се прави критичен анализ на бъдещата роля на 

макрорегионите в прилагането на европейското териториално 

сътрудничество. Въз основа на преглед на литературата и проучванията на 

конкретни случаи изследването предлага оценка на потенциалните ползи от 

разработването на нови макрорегионални стратегии, както и най-

разпространените рискове и трудности при тяхното прилагане. Изведени са 

препоръки за изграждане на позицията на Европейския парламент за това 

как той може ефикасно да подкрепи създаването и прилагането на нови 

макрорегионални стратегии. 
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ОБОБЩЕНИЕ 
Макрорегионалните стратегии се превърнаха в ключов елемент в разработването на европейското 

териториално сътрудничество (ЕТС) за политиката на сближаване за периода след 2013 г. 

Понастоящем Европейският съюз (ЕС) прилага две макрорегионални стратегии – Стратегията на ЕС 

за региона на Балтийско море (EUSBSR) и Стратегията на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR). 

Стратегията на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море беше приета през октомври 

2014 г. В допълнение съществуват предложения и дебати за създаването на стратегии за други 

макрорегиони, по-специално Алпийския регион, Карпатския регион, Северно море, Черно море, 

западната и източната част на Средиземно море и крайбрежния регион на Атлантическата дъга. 

 

Целта на настоящото проучване е да анализира новата роля на макрорегионите в европейското 

териториално сътрудничество въз основа на сравнение на проучвания на отделни случаи във 

връзка с разглежданите, подготвяните и прилаганите макрорегионални стратегии, както и преглед 

на документите на политиката. Глава 1 излага целите, проектирането и методологията в по-големи 

подробности. Въз основа на анализ на конкретни случаи целта на структурата на проучването е да 

се получи цялостна представа за различните предложения за макрорегионално сътрудничество, 

най-добрите практики, но също и възможностите и рисковете за в бъдеще. Методологията се 

основава на преглед на литературата и интервюта с избрани заинтересовани страни. 

 

Глава 2 дава на читателя общо въведение в развитието на концепциите и правилата, 

свързани с макрорегионалното сътрудничество. Главата започва с определение на понятията 

макрорегиони и макрорегионални стратегии като главни обекти на управление в европейското 

териториално сътрудничество. Анализ на литературата разкрива, че макрорегионалните стратегии 

са инструменти както на регионалната политика, така и на външната политика. Затова дебатът 

относно бъдещето на макрорегионалните стратегии се провежда в контекста на противоположните 

мнения за политиката на сближаване в периода след 2013 г. и променящата се нормативна 

уредба. В този контекст въпросите, свързани с управлението на бъдещите макрорегионални 

стратегии, ще бъдат от все по-решаващо значение. Приносът на Европейския парламент (ЕП) ясно 

показва, че той се застъпва за основан на местоположението, договорен подход към 

макрорегионалното сътрудничество в съответствие с програмата „ЕС 2020“. Добавената стойност в 

макрорегионалните стратегии се възприема като средство за ангажиране на съседните страни, 

създаване на териториални взаимодействия и намаляване на регионалните неравенства. 

 

Макрорегионалните профили за разглежданите, подготвяните и прилаганите стратегии са 

представени в глава 3. Различният териториален контекст на 9-те макрорегионални стратегии е 

илюстриран на карта. Профилите описват процес, участници или въпроси, свързани с 

макрорегионалното сътрудничество в различните области. Те събират, където това е възможно, 

информацията относно времевия хоризонт и географския обхват, участниците и основните 

обхванати въпроси. Тези таблици служат за кратък увод в по-подробния анализ на проучванията на 

конкретни случаи в глави 4, 5 и 6. 

 

Силните и слабите страни на стратегиите за региона на Балтийско море и за региона на 

река Дунав са разгледани в глава 4. Европейската комисия (ЕК) е основната движеща сила зад 

макрорегионалните стратегии, въпреки наличието на много добре установени, вече съществуващи 

организации в регионите на Балтийско море и на река Дунав. EUSBSR беше първата приета 

стратегия и източник на вдъхновение за другите макрорегионални стратегии.  EUSBSR и EUSDR 

функционират като чадър за инициативи за сътрудничество, повечето от които са съществували, 

преди стратегиите да бъдат установени. Трудно е да се прецени дали стратегиите са оказали 

влияние върху естеството или обхвата на тези инициативи. Липсата на участие на някои държави 

членки (и в двете стратегии), както и ограниченият ангажимент на оперативно равнище, се 

определят като основни предизвикателства от интервюираните заинтересовани страни. 

Необходимостта от по-силен и по-надежден управителен комитет за всяка приоритетна област е 

призната като инструмент за насърчаване на подобрена ангажираност на съответните органи във 

всяка държава членка. 
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Глава 5 представя констатациите от нашия анализ на конкретни случаи за стратегиите, които 
са в процес на подготовка, а именно тези за Адриатическо и Йонийско море и Алпите. EUSAIR 
и EUSALP, макрорегионалните стратегии понастоящем в процес на подготовка1, демонстрират 
как макрорегионалното сътрудничество се прилага в много различен исторически, 
политически и социално-икономически контекст. От социално-икономическа гледна точка 
драматичните неравенства между страните от EUSAIR са добре известни, докато EUSALP е 
една от европейските области с най-голяма степен на сближаване. Ако се разглежда 
осъществимостта на стратегиите, трябва да се подчертае възможността на териториите от 
EUSALP за достъп до набор от допълнителни инструменти за финансиране. От друга 
страна, що се отнася до необходимостта от стратегията, историческата възможност да се 
засили координацията на съществуващите инструменти за сътрудничество в района на 
Адриатическо и Йонийско море области е лесно разпознаваема. В случая на EUSALP може да се 
забележи един вид приемственост между съществуващите териториални политики и стратегията с 
някои рискове от припокриване с инструментите на транснационалното сътрудничество. 
 
Разглеждани макрорегионални стратегии: Стратегиите за региона на Карпатите, 
Северно море, Черно море, Атлантическата дъга, западната и източната част на 
Средиземно море са разгледани в глава 6. Главата започва с кратко описание на развитието 
на разглежданите стратегии, преди да очертае възникващите въпроси, рисковете и трудностите 
за в бъдеще. Този анализ ясно показва разнообразието на различните териториални контексти, 
в които се прилага макрорегионалното сътрудничество. На настоящия етап концепцията за някои 
от тези стратегии не е ясно свързана с конкретни потребности или определени 
участници/подтеритории, докато за други все още има сериозни съмнения относно необходимостта 
от макрорегионално сътрудничество поради високата степен на социално-икономическо 
сближаване. При други трябва да бъде поставена под въпрос осъществимостта на 
макрорегионалното сътрудничество поради съществуващите социално-икономически неравенства 
и политическата нестабилност. 
 
От гледна точка на политиката на сближаване след 2013 г. класификацията на макрорегионалните 
стратегии е изградена около фокусирана оценка на необходимостта от сближаване, както и 
способността за изпълнение на европейското териториално сътрудничество като инструмент за 
социално, икономическо и териториално сближаване на равнище макрорегион. Анализът показва 
три различни набора макрорегионални стратегии; 1) макрорегионални стратегии като потенциални 
инструменти на външната политика на ЕС (Средиземно море; Черно море); 2) макрорегионални 
стратегии като потенциални инструменти за справяне с неравномерното развитие (EUSDR; 
EUSBSR; Адриатическо и Йонийско море; Карпатите); и накрая 3) макрорегионални стратегии като 
потенциални инструменти за експлоатация на териториални взаимодействия (EUSALP; 
Атлантическата дъга; Северно море). 
 
Въз основа на тази класификация и подробните резултати от анализите на конкретни случаи тази 
последна глава обобщава заключенията на проучването и предоставя  политически 
препоръки за изграждане на позицията на ЕП: 
 

 Добавена стойност: Добавената стойност на макрорегионалните стратегии за 
европейското териториално сътрудничество/политиката на сближаване следва да 
бъде внимателно оценена от гледна точка на вида на разглеждания макрорегион. 
Трите очертани подхода предлагат различни видове добавена стойност за различните 
категории макрорегионално сътрудничество; 

 Наблюдение и оценка: Предварителната оценка на политическите и финансови 
потребности и способности следва да играе важна роля при оценката на 
осъществимостта на бъдещите стратегии; 

 Техническа помощ: Европейският парламент следва да продължи своята 
финансова подкрепа за транснационални дейности, като внимателно прецени как и 
какви ползи може да донесе тя през идните години; 

 Нормативна уредба: Концепцията за обвързването с условия в макрорегионалното 
сътрудничество, както и ползата от Европейската група за териториално 
сътрудничество (ЕГТС) за макрорегионалните стратегии, следва да бъдат проучени 
по-подробно от Европейския парламент през идните години. 

                                           
1  Подготвителната фаза започва със съобщението на ЕК, в което се призовава за разработване на 

макрорегионална стратегия за определена област. Основната цел на тази фаза е да се положат основите за 
разработване на стратегия и да се набележат основните стълбове и цели във вертикално и хоризонтално 
координиран процес на консултации. Европейската стратегия за региона на Адриатическо и Йонийско море 
(EUSAIR) беше официално приета през октомври 2014 г. В контекста на периода на изследването тази 
стратегия се считаше, че е в процес на подготовка. За този избор могат да бъдат изтъкнати две прагматични 
съображения: (1) твърде е рано за оценка на основните етапи на изпълнението, които все още предстоят, 
(2) по-добре е тя да се сравнява с Алпийската стратегия, отколкото с пилотните макрорегионални стратегии 
за Балтийско море и река Дунав. 


