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1. Въведение

Ролята на политиката на сближаване в Европейския съюз (ЕС) е да насърчава 
намаляването на неравенството между нивата на развитие на различните региони и 
изостаналостта на най-необлагодетелстваните региони. Съгласно член 174 от ДФЕС, за 
да насърчи цялостното си хармонично развитие, ЕС приема инициативи, които водят до 
укрепването на неговото икономическо, социално и териториално сближаване. В този 
контекст Договорът предвижда, че икономическата политика, включително 
европейската политика във връзка с вътрешния пазар, се осъществява по такъв начин, 
че да се постигнат целите в областта на сближаването, и че ЕС подкрепя действията си 
в областта на икономическото, социалното и териториалното сближаване посредством 
структурните фондове.

Член 174 от ДФЕС припомня, че на някои райони се обръща специално внимание, а 
именно на районите, засегнати от индустриалния преход, както и на регионите, които 
са засегнати от сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски 
условия, като най-северните региони с много ниска гъстота на населението и 
островните, трансграничните и планинските региони.

Както е посочено в членове 349 и 355 от ДФЕС обаче, най-отдалечените региони (НОР) 
формират единствена по рода си група със специален правен статут. Член 349 ясно 
определя специфичния характер на предизвикателствата, пред които са изправени най-
отдалечените региони, и поради това подчертава необходимостта от диференциран 
подход към тяхното положение в стратегиите на ЕС. 

Най-отдалечените региони на ЕС се намират в специфично социално и икономическо 
положение поради своята отдалеченост, островния характер, малката площ, трудните 
релеф и климат, икономическата си зависимост от малък брой производства. 
Дълготрайността и съчетаването на тези фактори се отразяват тежко на тяхното 
развитие и оправдават приемането на специални мерки за справяне с тези ограничения. 
ЕС може да приема специфични мерки, включително в областта на вътрешния пазар и 
общите политики, които да засягат конкретни сфери като митническата и търговската 
политика, данъчната политика, свободните зони, селскостопанската политика и 
политиката в областта на рибарството, условията за снабдяване със суровини и основни 
потребителски стоки, държавните помощи и условията за достъп до структурните 
фондове и до хоризонталните програми на Съюза. 

Най-отдалечените региони имат свой собствен статут, определен в Договора, който им 
позволява диференцирано третиране при определянето на условията за прилагане на 
Договорите, адаптиране на политиките и прилагане на специфични мерки.

Необходимостта от диференцирано третиране в подхода на ЕС към най-отдалечените 
региони съгласно политиката на сближаване намира правно основание в член 349 от 
ДФЕС, който позволява дерогация от общите условия на политиката на сближаване и 
от условията на прилагане на европейските политики. 
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2. Контекст 

Договорът от Лисабон потвърждава статута на най-отдалечените региони в членове 349 
и 355 от ДФЕС. Освен това в член 107, параграф 3 от ДФЕС е ясно призната 
възможността за предоставяне на държавна помощ за най-отдалечените региони. Тези 
разпоредби са от изключително значение, тъй като налагат необходимостта от 
определяне на специфични условия в тези региони, независимо от чисто 
икономическите фактори. Въпреки това все още остава да се направи много, по-
специално посредством политиката на сближаване, за да се допринесе за намаляването 
на икономическите неравенства и да се подобри растежът в най-отдалечените региони. 
Припомняйки приноса на доклада Barca1, регионалното измерение на политиката на 
сближаване, утвърдено в член 174 от ДФЕС, следва да бъде по-добре изразено. Освен 
това принципът на субсидиарност беше приложен след влизането в сила на новия ДЕС 
със засилване на участието на националните и регионалните парламенти в европейския 
процес на вземане на решения.

Във връзка с бъдещия период 2014–2020 г., на 29 юни Европейската комисия представи 
предложението си за следващата МФР 2014–20202. Въпреки признаването на статута на 
най-отдалечените региони на ЕС в Договорите, за тази група региони не се предвижда 
специфична рамка. 

Освен това намаляването на допълнителните средства, предназначени за най-
отдалечените региони и рядко населени райони, на едва 926 милиона евро за следващия 
период ограничава значително получаваната от най-отдалечените региони помощ в 
сравнение с текущия програмен период, през който те получават 976 милиона евро 
(определени на база 35 евро на глава от населението на година).

Що се отнася до финансовите правила във връзка с политиката на сближаване за 
следващия период, предложенията на Комисията от 6 октомври предвиждат някои 
специфични мерки за най-отдалечените региони3. Въпреки това не е ясно дали тези 
предложения са достатъчни, за да се покрият нуждите на тези региони, особено в 
момент, когато икономическата криза и либерализацията на търговския риск 
застрашават техните икономически дейности. Тази ситуация се влошава допълнително 
от програмите за строги ограничения, които намаляват възможността националните 
правителства да подпомагат своите региони, защото също зависят от външна помощ, а 
именно от ЕС. Дори ако процентът на съфинансиране достигне 85 %, той е ограничен 
до 75 % за целта за териториално сътрудничество и 50 % по проекти, финансирани от 
допълнителни специално отпуснати средства за най-отдалечените региони и рядко 
населените региони. Освен това във връзка с най-отдалечените региони е приложимо 
специалното изискване поне 50 % от общите получени средства да бъдат 
предназначени за дейности, допринасящи за диверсификацията и модернизацията на 
икономиката. 

Вече се обръща повече внимание на значението на интегрирането на тези региони в 

                                               
1 COM(2008) 616 окончателен, 6.10.2008 г.
2 COM (2011) 500 окончателен.
3 COM(2011)615окончателен, COM(2011)614/3 и COM(2011)611 окончателен.
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техните географски райони. Програмите за сътрудничество, които включват най-
отдалечените региони, получават не по-малко от 150 % от помощта по ЕФРР за 
текущия период, а 50 милиона за междурегионално сътрудничество ще бъдат отделени 
за сътрудничество на най-отдалечените региони.

Вземайки предвид наскоро отправените предложения и с оглед на подновената 
стратегия за най-отдалечените региони на ЕС, която предстои да бъде представена от 
Комисията през 2012 г. по искане на Съвета по общи въпроси от юни 2010 г., докладът 
по собствена инициатива относно ролята на политиката на сближаване в най-
отдалечените региони на ЕС в контекста на стратегията „Европа 2020“ има за цел да 
помогне за излагането на основните проблеми, които следва да бъдат засегнати при 
изготвянето на прогнозите за развитието на най-отдалечените региони в рамките на 
целите на стратегията „Европа 2020“, а именно интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж.

3. Какъв е залогът?

Залогът за най-отдалечените региони може да бъде обобщен в следните приоритети, 
които следва да бъдат постигнати: диференцирано и съвместно третиране, което взема 
надлежно предвид специфичните им характеристики в рамките на политиките на ЕС, 
със специален акцент върху политиката на сближаване като основна опора за техните 
малки икономики, адаптиране на европейските политики и по-добро интегриране на 
най-отдалечените региони на вътрешния пазар, както и в техните географски райони.

3.1. Диференцирано и съвместно третиране на най-отдалечените региони на ЕС

Подкрепата за диференцирано и съвместно третиране на най-отдалечените региони на 
ЕС е един от водещите принципи във връзка с тези региони. Диференцираното 
третиране, заложено в Договора, позволява приемането на специфични мерки за 
постигане на целите за икономическо, социално и териториално сближаване и изисква 
постоянно специално внимание от страна на ЕС. Изпълнението на стратегията „Европа 
2020“ следва да се адаптира към специфичната действителност в най-отдалечените 
региони. Тъй като положението, в което се намират, не може да се сравни с никой от 
другите региони на ЕС, третирането им следва да бъде различно и приспособено към 
тяхната действителност. 

Това „диференциране“ не означава единствено да се обръща специално внимание на 
ограниченията, свързани с тези региони, правейки опити да се компенсират 
последствията от тяхната отдалеченост, най-вече посредством структурни фондове или 
допълнително отпускане на средства. Необходимо е да се включи и адаптирана 
стратегия, предвиждаща разработването на модел, който да може да използва техните 
предимства1, най-вече що се отнася до тяхната конкурентоспособност, потенциал за 
растеж и създаване на работни места. За да бъде стратегията „Европа 2020“ разработена 
вземайки предвид регионалното многообразие, е необходимо да се приемат мерки, 

                                               
1 COM(2008) 642 окончателен, 17.10.08 г.
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които да направят нейните цели ефективни. Това изисква съвместно третиране на тази 
група от региони, предвид общия им статут в Договора и необходимостта от 
специфични мерки, адаптирани към тяхната действителност.

3.2. Адаптиране на изпълнението на европейските политики в най-отдалечените 
региони на ЕС

Договорът ясно допуска адаптиране на политиките на ЕС в най-отдалечените региони. 
До този момент специфичните мерки по програмите POSEI отбелязаха успех в областта 
на селското стопанство и рибарството за посрещане на предизвикателствата, породени 
от трудности, свързани със зависимостта от малкия брой производства. Следва да се 
направи анализ, за да се прецени дали могат да бъдат стартирани други програми от 
такъв тип, които да подпомогнат развитието на сектори с потенциал за развитие като 
енергетиката и възобновяемите източници на енергия, както се посочва и в доклада на 
Pedro Solbes относно най-отдалечените региони1. 

Освен това, предвиденото в стратегията „Европа 2020“ приоритетно място за научни 
изследвания и иновации трябва да бъде придружено от съответните мерки за 
насърчаване на такава стратегия в най-отдалечените региони, по-специално чрез мрежи 
за обмен. Поради липсата на достъпност, най-отдалечените региони са лишени от 
сигурни връзки, което изисква да се обърне специално внимание на транспорта и 
телекомуникациите. Други сектори като туризъм, митническа дейност, фискална 
политика, безмитни зони, търговски политики, също налагат адаптиране на 
европейските политики. Тези региони могат да постигнат по-добре целите за 
икономическо, социално и териториално сближаване и по-добра интеграция на 
вътрешния пазар на ЕС единствено с помощта на специфична рамка на политиките на 
ЕС.

3.3. По-добро интегриране на най-отдалечените региони в ЕС и в техните 
географски райони 

Целта за по-добро интегриране на най-отдалечените региони в ЕС изисква по-
ефективно управление с участието на всички (европейски, национални, регионални и 
местни) равнища на управление. Многостепенно управление означава засилване на 
партньорството и на съответната необходимост от последователно прилагане на 
политиките на ЕС в най-отдалечените региони. Това е изключително важно за 
диференцираното и съвместно третиране на най-отдалечените региони и ще допринесе 
за непрекъснат диалог между тези региони и ЕС. В тази връзка има отношение и 
фактът, че Договорът определя клауза за преход, която предоставя възможността други 
територии, по-специално отвъдморските територии, да избират статут, който 
съответства по-добре на тяхната действителност. Тъй като тези територии могат да 
кандидатстват за статута на най-отдалечени региони и да се ползват от него, 
настоящите най-отдалечени региони могат да играят решаваща роля в този контекст в 

                                               
1 „Най-отдалечените региони на Европа и единният пазар: Влиянието на ЕС в света“, доклад до члена на 

Комисията Barnier, представен от Pedro Solbes Mira, 12.10.2011 г.
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привличането на нови членове и популяризиране на техния статут. 

Пълната интеграция на най-отдалечените региони в рамките на единния пазар, както и 
в съответните им географски райони, остава цел, която трябва да бъде постигната. 
Териториалната и цифровата цялост остава един от основните проблеми, които трябва 
да бъдат решени. Поради това трябва да се предприемат подходящи действия, за да се 
осигури по-добър достъп на най-отдалечените региони до предимствата на единния 
пазар и да се развие тяхната регионална интеграция в рамките на последователна 
политика на съседство.

Тъй като най-отдалечените региони са разположени в географски региони, отдалечени 
от континента, те са активните граници на Европа и имат геополитическо измерение. 
Поради това е необходимо в програмите в областта на териториалното сътрудничество
да се обърне специално внимание на отношенията с трети държави и с държави с 
привилегировани културни и исторически отношения. 

Както се посочва в доклада на Pedro Solbes, „...ЕС трябва да поднови пакта за 
интеграция и да приложи на практика член 349 от ДФЕС, не само чрез изготвяне на 
нови секторни политики, но и чрез укрепване на управлението и на яснотата на своите 
действия по отношение на най-отдалечените региони. Трябва да се обърне особено 
внимание и на външното измерение на единния пазар чрез интегриране на 
ограниченията на най-отдалечените региони в европейските търговски политики, и да 
се анализират в пълна степен предимствата на разработването на политика на 
съседство, насочена към възникването на подходящи интегрирани регионални пазари“.

4. Заключения

В последния меморандум относно най-отдалечените региони1 се посочва, че 
принципите от Кайен, определени през 1999 г., все още са основата на действията на 
ЕС по отношение на най-отдалечените региони. Съгласно тези принципи, принципът на 
равните възможности, принципът на оценяване на потенциала, принципът на 
последователност на европейските политики и принципът на партньорство, 
европейските действия следва да осигурят условия за превръщане на потенциала на 
най-отдалечените региони в реален фактор за икономически растеж, най-вече чрез 
специфични мерки.

„Пътната карта“, очертана в настоящия документ, съответства на насоките, които са в 
основата на исканията на най-отдалечените региони на ЕС. Тя ще послужи като рамка 
за изготвяне на доклада по собствена инициатива, от който се очаква да предложи по-
балансиран отговор от политиката на сближаване на предизвикателствата, засягащи 
най-отдалечените региони в контекста на стратегията „Европа 2020“.

                                               
1 Меморандум относно обновената идея за европейска стратегия за най-отдалечените региони, Лас 

Палмас, м. май 2010 г.


