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1.  Възникване на макрорегионите

Определен през 2009 г., макрорегионът на Балтийско море обхваща едно единно цяло 
от територии, чиято цел е да си сътрудничат за по-успешно решаване на възникващите 
в тях икономически и екологични проблеми. Това сътрудничество прие формата на 
„макрорегионална стратегия“, насочена към координиране на вече действащите силни 
секторни сътрудничества и структурирана около четири стълба – околна среда, 
просперитет, достъпност и сигурност – и план за действие, представящ 15 приоритетни 
оси и 80 водещи проекта.

Този опит насърчи създаването на други проекти. Единият от тях – макрорегионът на 
река Дунав – представлява първи напредък. Предвидени са и други . Заинтересованите 
институции, държави-членки, региони и местни органи, се споразумяват за определяне 
на сходни рамки в различни макрорегиони на Европа, които имат общи черти: общо 
морско пространство, общ планински масив, общ речен басейн и др.   

Макрорегионалните стратегии откриват нови перспективи за проектите за 
териториално сътрудничество, подкрепяни от цел 3 на политиката на сближаване. Те 
могат да подпомагат големите стратегии на Общността, като например 
трансевропейските транспортни мрежи или общата морска политика. Те могат да 
доведат до по-добро съответствие между регионалните програми и целите на 
Стратегията „Европа 2020“ на Европейския парламент. 

2. Оценка на ситуацията и първи поуки

Концепцията за макрорегион мобилизира заинтересованите участници и ентусиазмът, 
който се наблюдава, показва, че се изразява реално очакване за въвеждане на това ново 
поле на публичните политики в Европа, с цел да се постигне развитие на териториална 
основа. За това има обективни причини – взаимодействие между съседни региони, но 
също и исторически и културни причини, тъй като тези обитавани райони са имали 
обща история през вековете. Тези връзки, които съществуват от незапомнени времена и 
които трябва да се укрепят, или дори понякога да се възстановят, определят основа за 
споделено сътрудничество. Подкрепата на концепцията за макрорегион свидетелства за 
напредъка на европейската идея.

В доклада за стратегията на Европейския съюз за региона на Балтийско море, 
представен от Комисията на 26 юни 2011 г., се подчертава „колко ценен е новият начин 
на сътрудничество“ и препоръчва „съобразяване на политиката на сближаване и 
другите източници на финансиране в региона с целите на стратегията“1.

Комисията се включи в създаването на стратегията за региона на Балтийско море. В 
своите заключения от 13 април 2011 г. относно макрорегиона на река Дунав Съветът 
отново призова Комисията „да играе водеща роля в стратегическата координация“. 
Конкретно управлението на подобен инструмент е сложно и изисква значителна 
помощ. При сегашното положение ГД „Регионална политика“ не може да окаже по-
голямо съдействие.
                                               
1 СОМ(2011) 381 окончателен.
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След като отмине ефектът на обявяването, има реален риск от появата на „голямо 
нещо“, което изразходва много бюджетни средства и не е ефикасно.
 Също така беше изтъкнато правило, наречено „правило на трите „не“: „не“ на нови 
финансови средства, „не“ на нов институционален инструмент, „не“ на ново 
законодателство. Това ограничение беше променено от Съвета, който на 13 април т.г. 
обяви „правило на трите „да“: „да“ на допълняемостта на финансирането, „да“ на 
координацията на институционалните инструменти, „да“ на определянето на нови 
проекти. С тази диалектика всъщност се цели търсене на баланс, който трябва да се 
определи преди да бъдат приети регламентите за следващата политика на териториално 
сближаване за периода 2014–2020 г.

3. Ползата от макрорегионалната стратегия

Чрез примера на Балтийско море се появяват много възможности благодарение на 
прилагането на макрорегионални стратегии. Става дума главно за предоставяне на 
подходяща референтна рамка за политиките на сближаване и за насърчаване на 
междусекторното сътрудничество в един и същ обитаван район. Тази рамка може да 
насочи инвестициите към повече допълняемост и да повлияе върху съответните 
приоритети на всеки регионален план за развитие на един и същ макрорегион в Европа, 
като доведе до обща визия и до реални взаимодействия в рамките на интегриран 
подход.

Друго предимство на тази стратегия е, че дава възможност за по-активно включване и 
по-добро сътрудничество между различните инструменти за действие, с които 
разполага Европейският съюз, освен кредитите, отпускани за политиката на 
сближаване. Такъв е по-конкретно случаят с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). 
Тя позволява също така да се обединят ресурсите на регионите и на отделните 
държави-членки чрез многостепенно управление. Това е стратегия „всеки печели“ за 
всяка заинтересована страна.

И накрая, макрорегионалната стратегия предоставя на политиките на съседство на 
Съюза благоприятна рамка за подновен диалог и за плодотворни и конкретни 
отношения. 

4. Трудностите, които трябва да се преодолеят

Всяка макрорегионална стратегия има двойно измерение, териториално според 
определението за територия, подходяща за прилагане, и функционално според 
определянето на приоритети. Присъединяването на заинтересованите общности трябва 
да бъде прието в момента на започването на подобно действие. Всичко това води до 
предвиждане на предварителна фаза от порядъка на една-две години, преди един 
микрорегион да бъде действително създаден.

Функционирането на макрорегионите трябва да избегне клопката на 
междуправителствено управление, въпреки че трансграничният му характер предполага 
участие на заинтересованите държави-членки. Само многостепенно управление, 
включващо по-специално регионалното равнище, е подходящо, за да гарантира 
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европейската насоченост на такива действия и да осигури допълняемост с политиката 
на регионално развитие на Европейския съюз.

Създаването чрез „спонтанно възникване“ на бъдещите макрорегиони не може да бъде 
схема за бъдещето. То придава несигурен характер, който ще вреди на обособяването 
на последователни действия. Разбира се, всяко създаване трябва да бъде процес „отдолу 
нагоре“, който да започва от действителната мотивация на участниците по места. 

Участието на съседните региони е необходимо, за утвърждаването на множество 
проекти, насърчавани от макрорегионалните стратегии. Това участие трябва да зависи 
от териториалните политики, а не от измерение на чуждестранна политика.

5. Мерки, които следва да се предвидят

Развитието на макрорегионалните стратегии следва да се впише в рамките на всеобщо 
обсъждане, което да може да анализира проблемите по места така, че да се избегнат 
несигурни проекти или проекти, свързани с обикновени непосредствени политически 
съображения. Следва да се определи „прогнозна карта на европейските 
макрорегиони“, въпреки че тя ще остане необвързваща и ще може да се променя в 
зависимост от динамиката по места.

За всеки макрорегион е необходима „подготвителна фаза“, през която да се 
организира диалогът на заинтересованите партньори, да се очертаят първите 
стратегически оси и да се определят основите на едно бъдещо управление. В 
съответствие с решението на Съвета, Комисията е най-подходящата институция за 
управление на подобно подготвително действие. Тя следва да разполага с 
необходимите човешки и финансови ресурси за подобен ангажимент.

Финансовите средства за подкрепата на макрорегионалното сътрудничество следва да 
се отпуснат в рамките на цел 3 на политиката на сближаване. Това е в съответствие с 
волята да се увеличи значително бюджетното равнище за следващия програмен период, 
съгласно вече изразеното от Европейския парламент желание. От своя страна 
Комисията предложи тези кредити да бъдат увеличени за периода 2014–2020 г. (с 
30%)1като в същото време препоръчва „засилен трансграничен компонент“.

Тази финансова подкрепа трябва да приеме формата на кредити за техническа помощ, 
както за подготвителната фаза към самата Комисия, така и за фазата на прилагане към 
управляващата инстанция, определена след подготвителната фаза. 

За приоритетните проекти, както това беше направено в рамките на стратегията за 
региона на Балтийско море, допълняемостта на финансирането може да бъде 
постигната, като в поканите за представяне на проекти в рамките на оперативните 
програми на политиката на сближаване критериите за подбор се свържат с 
приоритетите на макрорегионалната стратегия.

6. Значението на макрорегионална стратегия в Средиземноморието
                                               
1 СОМ(2011) 611 окончателен.
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Средиземноморският басейн има обща природна среда и обща историческа и културна 
реалност свързва всички негови брегове. В Южна Европа съществуват големи 
възможности, които не ще могат да бъдат оползотворени без координацията и без 
общата визия, за които дава възможност една макрорегионална стратегия.

Средиземноморската област е много обширна, което ни кара да се запитаме на кой 
макрорегионален инструмент да се даде предимство. В Източното Средиземноморие 
някои участници се мобилизират около проект за адриатическо-йонийски макрорегион. 
Необходимо е по-задълбочено съгласуване преди да се избере възможността за един 
единствен макрорегион или тази за два отделни макрорегиона: един в Западното 
Средиземноморие и друг в Източното Средиземноморие, наричано още адриатическо-
йонийско.

Поради своя „средиземноморски“ климат средиземноморските региони имат сходни 
екотипове. Селскостопанските продукти в тях са от едно и също естество на север и на 
юг, на изток и на запад, и в своето разнообразие формират една и съща гама от 
продукти. Проблемите на околната среда (например пожарите) са еднакви навсякъде. 
Като първа туристическа дестинация в света, средиземноморските територии имат 
интерес да си сътрудничат, за да утвърдят и подобрят перспективите на този важен за 
повечето от тях икономически сектор.

Сред възможностите е и необходимостта морският трафик да се постави в центъра на 
транспортна стратегия в целия район, по-специално за стоките. Морските пътища, 
многобройни и разнообразни, следва да бъдат отворени. За развитието на 
възобновяемите енергии, и особено на слънчевата енергия, в Средиземноморието има 
оптимални условия. За такива цели макрорегионалната стратегия може да даде 
подходящи отговори и да включи партньори като ЕИБ.

Средиземноморското биоразнообразие е особено богато; то е също така силно 
застрашено. Прекомерният риболов е заплаха за рибните му ресурси. Средиземно море 
е затворено море с много интензивен трафик и по чиито брегове се отчитат едни от най-
високите показатели на демографски растеж, явление, много силно изразено поради 
туристическата посещаемост. Освен това крайбрежната и морската среда e основна 
грижа в границите на цялото това пространство. С подкрепата на политиките на 
съседство следва да се насърчава координирана политика за третиране на изхвърлянето 
на отпадъци в морето, с повсеместно разширяване на сътрудничествата „север–юг“ 
между местните органи. 

За 2020 г. и след това Средиземно море представлява основен „близък хоризонт“ за 
Европа, поради това, че там живеят 500 милиона жители, от които едва една трета в 
рамките на Европейския съюз. Една динамика на развитие около Средиземно море 
може да бъде движеща сила за цялата европейска икономика.

В рамките на ЕС средиземноморското пространство е твърде слабо структурирано. Там 
се наблюдават много слаби резултати по отношение на сътрудничеството и 
взаимосвързаността. Предизвикателствата, с които трябва да се справят политическите 
органи на Средиземноморието, ще могат да бъдат много по-добре посрещнати в 
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рамките на обсъждане и на общ план. 

Извън ЕС населението на Средиземноморието има много нисък жизнен стандарт във 
всяко отношение: икономическо, социално, екологично и политическо. Развитието на 
тези общества е необходимост за самите тях и възможност за Европа. Тя би получила 
по-голяма сигурност, „по-поносимо“ контролиране на имигрантските потоци и пряко 
участие в зона на растеж, което би оказало положително въздействие върху 
ефективността на собствената ѝ икономика. Освен това събитията от тази пролет по 
южния бряг на Средиземно море са силно насърчение за развитието на нови активни 
политики на съседство. Като бъдат приобщени, поне отчасти, към една 
макрорегионална стратегия, те ще могат да приемат конкретно териториално 
измерение, което е залог за по-голяма ефективност.

Европейските държави и региони от средиземноморското пространство следва да 
започнат засилено сътрудничество и да го отворят за всички партньори от това 
пространство, съществено за бъдещето на Европа. Във връзка с това 
макрорегионалната стратегия е средство, на което следва да се даде предимство. 


