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ВНЕСЕНИ ОТ: г-н Van Nistelrooij (PPE), комисия по регионално развитие 
„Засилване на сътрудничеството на регионално и местно равнище чрез 
насърчаване в глобален мащаб на регионалната политика на ЕС“, бюджетен ред 
13 03 23

ЗАБЕЛЕЖКИ:
Целта е да се продължи и подобри стартираният през 2009 г. пилотен проект 
„Засилване на сътрудничеството на регионално и местно равнище чрез 
насърчаване в глобален мащаб на регионалната политика на ЕС“. 

ОБОСНОВКА:
През 2009 г. и в началото на 2010 г. международното измерение на политиката на 
сближаване достигна сериозна зрялост, която в голяма степен се дължи на 
допълнителните възможности, предоставени чрез осигурените от пилотния проект на 
ЕП средства. Първоначалният пилотен проект беше изпълнен със значителен 
успех и поради тази причина комисията по регионално развитие желае да се 
продължи с проекта, като се разшири неговият обхват и се обърне по-специално 
внимание в областта на развиването на регионалното управление, провеждането 
на програми за обучение, с изготвяне на политиките въз основа на конкретното 
място и със стратегическо планиране, както и процедурните въпроси, свързани с 
механизмите за контрол и доброто финансово управление.

ВНЕСЕНИ ОТ: членовете на комисията по регионално развитие от групата Verts/ALE
Познаване на макрорегионалната стратегия

ЗАБЕЛЕЖКИ:
Чрез макрорегионалната стратегия, която се прилага в региона на Балтийско море, се 
определя новаторска рамка за подобряване на европейската интеграция на „населените 
райони“ на Европа. Разработват се и други проекти: за р. Дунав, Алпите, западната част 
на Средиземноморския регион, Атлантическата дъга. 

Важно е да се разпространи по-широко опитът, свързан с „Балтийско море“, за да могат 
и други проекти да се ползват от него и да бъдат взети под внимание в бъдещите 
политики на сближаване.

Предложено действие: 

1. Организиране на мероприятие в региона на Балтийско море за 
повишаване на осведомеността във всички заинтересовани 
региони на Европа относно инициативата „Балтийско море“ и 
принципите на такъв вид макрорегионална инициатива.

200 000 €

2. Организиране на семинар в Брюксел на вниманието на
националните и регионални органи, които участват в 
макрорегионална инициатива. 150 000 €

3. Изготвяне и разпространение на рамков документ относно 
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макрорегионите. 150 000 €

ОБЩО Пилотен проект: 500 000 €

ВНЕСЕНИ ОТ: Tamás DEUTSCH, комисия по регионално развитие
Рамка за партньорства с цел подпомагане между европейските региони с най-
големи несъответствия в икономическото развитие и размера на БВП

ЗАБЕЛЕЖКИ:
Цялостната визия за проекта:
1) Създаване на рамка за двустранни партньорства за предаване на опит, свързан с 
най-добрите практики в икономиката и бизнеса, от 50 от най-развитите европейски 
региони на 20 от най-слабо развитите европейски региони. Данните за БВП на глава от 
населението са статистическата база за определяне на регионите, които да бъдат 
включени.  
2) Конкретните форми на техническо подпомагане и предаване на „ноу-хау” в 
областта на развитието на икономиката и бизнеса представляват консултации, 
проучвателни посещения, семинари, курсове за обучение и обществени мероприятия.  
Темите от ключово значение ще трябва да включват основно опит в усвояването на 
средства от ЕС (регионални фондове или средства от Кохезионния фонд, 
предприсъединителна помощ, развитие на селските райони), участие в рамкови 
програми за научни изследвания, прилагане на мерки за развитие на МСП, както и 
създаване на динамизъм на регионалните пазари на труда.
3) Целевата група на проекта включва местните органи, МСП, НПО, организациите 
на гражданското общество и професионалните организации и сдружения.

Ползите от постигането на тези три ключови аспекта:
- създаване на нови побратимени региони, с което се допринася за ефективността на 
регионалната политика и политиката на сближаване на ЕС, 
- насърчаване на целесъобразното усвояване на съществуващите фондове и 
инструменти на ЕС за най-слабо развитите европейски региони,
- включване на най-развитите региони в инициативите по политиката на 
сближаване. 

Ключови думи: 
Регионална политика на ЕС, структурни фондове и Кохезионен фонд на ЕС, развитие 
на селските райони, МСП, икономическа криза.

ВНЕСЕНИ ОТ: членовете на комисията по регионално развитие от групата Verts/ALE
Прилагането на принципа на партньорство в структурните фондове

ЗАБЕЛЕЖКИ:
Прилагането на принципа на партньорство в структурните фондове



PE445.640v01-00 4/9 DT\822598BG.doc

BG

Съгласно член 11 от общия регламент за структурните фондове партньорите трябва да 
участват в подготовката, изпълнението, мониторинга и оценяването на програмите по 
структурните фондове. Опитът показва, че като цяло прилагането на принципа на 
партньорство изглежда се е подобрило през годините. Все още съществуват обаче 
сериозни пречки, които се различават в отделните държави, а понякога и в рамките на 
една и съща страна. 
Целта на пилотния проект е да постави началото на процес за обмен на опит във връзка 
с прилагането на принципа на партньорството, пречките и предизвикателствата, с които 
той се сблъсква, както и изготвянето на кодекс на добрите практики. Ще се обърне 
специално внимание на опита, придобит от икономическите и социалните партньори, 
както и от други организации, представляващи гражданското общество, партньори в 
областта на екологията, неправителствени организации и органи, отговарящи за 
насърчаването на равенството между мъжете и жените.

Въпроси за уреждане:
- Още в самото начало следва да се изготви план за консултации/участие във 

връзка с планирането, изпълнението и оценката, като се постигне 
споразумение със съответните партньори по неговите цели.

- Как компетентните органи (особено управителните комитети и комитетите за 
мониторинг) са взели под внимание принципа на партньорството в своите 
предложения и доклади?

- Предоставяне на техническа помощ по всички оперативни програми на 
разположение на всички партньори с цел изграждане на капацитет, 
съгласуване и представителност, за да могат те да изпълнят ролята си.

- Възлагане на партньорите на отговорността относно процедурите за избор на 
техните собствени членове в управителните комитети и в други 
консултативни органи въз основа на интерес, представителност и отвореност 
към нови, ангажирани и иновативни участници.

- Включване на партньорите в определянето на критериите за подбор на 
проекти от самото начало.

- Партньорството следва да бъде критерий за проектите, финансирани от 
фондовете.

- Конкретен опит в сферата на транснационалното партньорство.

Дейности: 
- работни срещи, семинари, 
- изготвяне на „Кодекс на добрите практики”, 
- лансиране на мрежа на „регионите с върхови постижения в областта на 

партньорството“. 

ВНЕСЕНИ ОТ: Tamás DEUTSCH, комисия по регионално развитие
Паневропейска платформа за компетентност и върхови постижения за регионите 
на Европа – включително макрорегионите (Дунавския макрорегион и Балтийския 
макрорегион) – във връзка с развитието на структурните фондове и Кохезионния 
фонд на ЕС
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ЗАБЕЛЕЖКИ:
Цялостната визия за проекта:
1) Създаване на обща платформа, предоставяща достъп до регионалните компетенции.
2) Изработване на карти на компетенциите, предлагащи възможност за общ поглед 
върху проектите по структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС на всеки регион 
(включително на макрорегионите).
3) Подпомагане на усъвършенстването и разработването на нови решения относно 
третирането на информацията, свързана със сферите на компетентност и проектите, 
както и относно изграждането на мрежи.

Ползите от постигането на тези три ключови аспекта:
-  може много по-лесно да се създават нови форми на сътрудничество между 
регионите, тъй като сферите на компетентност ще бъдат по-видими и достъпни;
- може да се подобри процесът на вземане на стратегически решения в политиката 
на ЕС, регионалната политика, стопанските и неправителствените организации, 
тъй като ще се получава по-добра информация относно сферите на компетентност и 
резултатите от проектите;
- може да се подпомогне комерсиализацията на резултатите от проектите чрез 
осигуряването на по-добър достъп за промишлеността;
- позиционирането може да стане по-ефикасно, тъй като ще се основава на явни 
компетенции;
- засилване на прозрачността на регионалната политика на ЕС и нейното 
финансиране.

Ключови думи: 
Регионална политика на ЕС, структурни фондове и Кохезионен фонд на ЕС, Стратегия 
за Балтийския и Дунавския макрорегион, унгарско председателство на ЕС през 2011 г., 
регионално и икономическо развитие, прозрачност.

ВНЕСЕНИ ОТ: ELIE HOARAU
Пилотен проект – програма за развитие на енергията от възобновяеми източници 
в НОР

ЗАБЕЛЕЖКИ:
Развитието на енергията от възобновяеми източници и търсенето на нови форми на 
енергия от възобновяеми източници в най-отдалечените райони (НОР) може да се 
окаже основно предимство за Европейския съюз като цяло. 

За енергетиката в НОР е характерно, че енергийните системи са напълно изолирани 
(това е особено подчертано в архипелазите), доставките са в малки количества и 
съществува силна зависимост от един-единствен вид изкопаеми горива като източник 
на енергия. Това уникално положение изтъква голямата уязвимост на тези територии в 
сравнение с континента и обосновава намесата на ЕС в тази област под формата на 
пилотен проект със специфичен характер.
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Освен това изменението на климата неоспоримо ще доведе до увеличаване на 
разходите за традиционното производство на електроенергия, основано на изкопаемите 
горива, и ще задълбочи липсата на сигурност, свързана с условията на доставка. От 
друга страна, въпреки че либерализацията на пазарите на електроенергия и природен 
газ има благоприятно въздействие върху изграждането на единен пазар в сектора, НОР 
няма да се възползват от него поради особеностите на своите пазари. 

НОР имат голям потенциал за производство на електроенергия от възобновяеми 
източници предвид природните ресурси, с които разполагат (вятър, приливи и отливи, 
слънце, вулкани...) и които са стимул за производство въз основа на собствени ресурси, 
като се намалят потреблението и зависимостта от изкопаемите горива. Като се има 
предвид стратегическото им значение и извънредно високите разходи за проекти, които 
да се осъществяват на равнище НОР, развитието на този потенциал изисква не само 
постоянна финансова подкрепа от ЕС, но и изпълнението на върхов пилотен проект, 
който да открие пътя за този тип развитие за много други европейски региони.

ВНЕСЕНИ ОТ: ELIE HOARAU
Пилотен проект – Програма за развитие на филтри с тръстикови насаждения на 
територията на островите

ЗАБЕЛЕЖКИ:
Въпросите за пречистването на битовите отпадъчни води, които отдавна са проблем в 
континенталните селски райони, достигат непреодолима степен на сложност в 
ненаселените места и най-отдалечените райони.
До момента те разполагат единствено с незадоволителни решения за пречистване в 
общности с размер под 2000 еквивалент жители (ЕЖ). Действащите малки 
пречиствателни станции с активирана утайка могат на теория да произвеждат 
висококачествен поток пречистени води, но на цената на сложна експлоатация, 
свързана с амортизацията и подновяването на електромеханични съоръжения, от една 
страна, и адекватно управление на голям обем произвеждани утайки, от друга страна.
Освен това сами по себе си „септичните резервоари за смесени води“, чиято 
ефективност по отношение на органичната материя в най-добрия случай не надвишава 
50 %, не могат да произвеждат поток пречистени води със задоволителни качества, без 
да е необходима допълнителна аеробна обработка. Освен това утайките трябва 
периодично да се извличат (наричани материя за отстраняване) при заемане на 50 % от 
полезния обем. Тази материя трябва да се прехвърли в по-големи станции, в които се 
обработва за ограничаване на въздействието им, но за сметка на увеличаване на 
„обичайното производство на утайки“ в станцията, която ги е приела.
Важно е в най-отдалечените райони и островните региони да се развие нарастващ
интерес към филтрите с тръстикови насаждения, които предлагат най-добро 
съотношение между резултатите и експлоатационните разходи.

ВНЕСЕНИ ОТ: László Surján, (PPE), от името на комисията по регионално развитие 
Към обща регионална идентичност и помирение между народите в Дунавския 
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макрорегион

ЗАБЕЛЕЖКИ: 
Ще се организират програми за обучение и младежки семинари, за да се подчертае 
общата регионална идентичност на нациите, населяващи Дунавския макрорегион, както 
и това, че програмите за гражданско обучение и възможностите на културния обмен ще 
допринесат за прогресивното, устойчиво и ориентирано към бъдещето съвместно 
съществуване в Европа. По този начин пилотният проект ще допринесе за социалната и 
икономическа стабилност в съответните региони, включвайки главно действия, с които 
се насърчава сближаването на общностите и се подчертава добавената стойност на 
транснационалното сътрудничество. 
Според критериите за участие в него той ще обхване Дунавския макрорегион и 
съседните страни в съответствие с европейската политика за съседство. Програмите, 
отговарящи на условията за получаване на финансиране, ще включват участници от 
поне три държави-членки от региона.

ВНЕСЕНИ ОТ: Г-жа Manescu (ALDE), комисия по регионално развитие

Схема за обучение и мобилност за заинтересовани местни и регионални 
участници, които управляват програми в областта на политиката на сближаване

ЗАБЕЛЕЖКИ:
Липсата на ефикасно обучение на място за местните органи и местните служители, 
отговарящи за управлението на средства от ЕС, е основна причина за процедурните 
грешки, слабия контрол и ниския процент на усвоените средства. Създаването на мрежа 
от инструктори, работещи на местно равнище, ще увеличи  ефективността от гледна 
точка на разходите и ефикасността на политиката.

С цел предоставяне на помощ и подкрепа за местните действащи лица в ЕС, които 
участват в управлението на програми по структурните фондове и Кохезионния фонд –
особено в новите държави-членки, – ЕП би трябвало да предложи схема за обучение и 
мобилност, която да им позволи да подобрят своите умения в сферата на управлението 
на програми и да обменят най-добрите практики и идеи във връзка с проблемите, с 
които те редовно се сблъскват. Това би подобрило цялостното управление и 
изграждането на институционален капацитет за управлението на програмите и 
териториалните политики.

ВНЕСЕНИ ОТ: Silvia-Adriana Ţicău, Cătălin Ivan, Edith Herczog, Kalfin Ivailo, Victor 
Boştinaru

Позиция 13 03 26 — Подготвително действие: насърчаване на сътрудничеството в 
Дунавския регион 

Позиция 13 03 27 — Пилотен проект: насърчаване на сътрудничеството в 
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Дунавския регион

ЗАБЕЛЕЖКИ:
На 19 юни 2009 г. Европейският съвет официално изиска от Европейската комисия да 
представи Стратегия на ЕС за Дунавския регион преди края на 2010 г. Тази стратегия 
ще бъде лансирана в началото на 2011 г., по време на унгарското председателство на 
Европейския съюз. Стратегията ще бъде придружена от план за действие, който 
постоянно ще се доразвива и актуализира, вземайки под внимание предложението от 
държавите-членки. Съществува необходимост от този пилотен проект /подготвително 
действие/, за да се развие изграждането на необходимия капацитет, с цел осигуряване 
на правилното управление за прилагането на Стратегията на ЕС за Дунавския регион.

Стратегията на ЕС за Дунавския регион следва да се приложи, като се използват всички 
налични източници на финансиране – от Европейския съюз, неговите държави-членки 
и международните финансови институции (МФИ), както и частен капитал. Вниманието 
следва да се съсредоточи върху усъвършенствани, по-ефикасни и по-ефективни методи 
за координиране на различните инструменти за финансиране. 

Средствата са предназначени за финансиране на дейности, свързани с Дунавския 
регион:
- укрепване на идентичността на Дунавския регион чрез обучение и подобряване на 
управлението,
- подобряване на социалната и икономическа конкурентоспособност на региона,
- включване на съседни държави, с цел използване на пълния динамичен потенциал на 
Дунавския регион, в политики, като корабоплаването по вътрешните водни пътища, 
транспорта, връзките, околната среда, енергетиката, което би спомогнало за 
намирането на решения за общите проблеми/опасения на страните по поречието на 
река Дунав.

ВНЕСЕНИ ОТ: Tamás DEUTSCH, комисия по регионално развитие
Регионален механизъм за младежко сътрудничество в Централна и Югоизточна 
Европа 

ЗАБЕЛЕЖКИ:
Цялостната визия за проекта:
1) Укрепване на процеса, свързан с регионалната интеграция на страните, 
кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС, чрез изграждане на 
партньорство и насърчаване на участието на младежта.
2) Създаване на постоянна регионална гражданска институция за сътрудничество и 
обмен с участието на младежи от Западните Балкани и страните от Югоизточна 
Европа, както и от държавите-членки на ЕС от Централна Европа.
3) Изпълнение на общи проекти в областта на науката, образованието, правата на 
човека, езиците, културата и спорта с цел създаване на устойчиви мрежи в 
заинтересованите региони.
4) Институционализиране на трансгранични инициативи в региона с участието на 
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младежта.

Ползите от постигането на тези три ключови аспекта:
- дълбоко взаимно разбирателство в обществата, засегнати от разширяването на ЕС и 
процеса на интеграция; 
- подготвяне на стратегическо съдействие в областта на общите политики на ЕС, 
което да се приложи в бъдещото тясно сътрудничество;
- създаване на конкретна регионална програма за обществено ангажиране на 
европейската младеж в процеса на интеграция в ЕС.

Ключови думи: 
Регионална политика на ЕС, политика за младежта, ангажиране на обществеността, 
разширяване на ЕС, регионално и икономическо развитие, единство в многообразието.


