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СТАНОВИЩЕ ПО СОБСТВЕНА ИНИЦИАТИВА 
на Комитета на регионите 

„БЯЛА КНИГА НА КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ ЗА 
МНОГОСТЕПЕННОТО УПРАВЛЕНИЕ“ 

 

Бялата книга е отговор на заявената воля „Да изградим Европа в партньорство“ и определя двете основни 
стратегически цели: да се стимулира участието в европейския процес и да се повиши ефикасността на действията на 
Общността. Намаляващият интерес на гражданите към изборите за Европейски парламент, когато членството в 
Европейския съюз се възприема от болшинството като предимство с оглед на предизвикателствата, породени от 
глобализацията, приканва към преразглеждане на политическата дейност в съответствие с принципите и 
инструментите на многостепенното управление. 
 

КОМИТЕТЪТ НА РЕГИОНИТЕ 
− разглежда многостепенното управление като координирани действия на Съюза, на държавите-

членки и на регионалните и местните власти, основаващи се на партньорство и имащи за цел 
разработване и прилагане на политиките на Европейския съюз. Това управление предполага 
споделяне на отговорностите на различните властови равнища. То се основава на всички източници на 
демократична легитимност и на представителността на различните участници; 

− всяка основна европейска стратегическа реформа да бъде придружена от териториален план за 
действие, съгласуван с Европейската комисия и Комитета на регионите, предвиждащ политически 
механизми за улесняване на възприемането, осъществяването и оценката на прилаганите политики и 
придружен от план за децентрализирана комуникация. Тази мярка би дала възможност за обръщане на 
посоката на сега действащия процес, който твърде често включва регионалните и местните власти на 
етапа, последващ изграждането на концепцията за европейските дейности; 

− препоръчва създаване на подходящи инструменти в помощ на демокрацията на участието, и по-
специално в рамките на Лисабонската стратегия, социалната програма, стратегията от Гьотеборг и 
развитието на механизми от типа „Местна програма 21“, които представляват насърчаващи участието 
и интегрирани механизми за разработване на дългосрочни стратегически планове; 

− препоръчва да се укрепи практиката на партньорство както вертикално между „местните и 
регионалните власти – национално правителство и Европейски съюз“, така и хоризонтално „териториални 
власти – гражданско общество“, по-специално в рамките на социалния диалог; 

− приканва Комисията и държавите-членки да реформират отворения метод на координация, така че той 
да насърчава участието в по-голяма степен, като се разработят, в сътрудничество с местните и регионалните 
власти, показатели за управление на участието и по-ефикасни териториални показатели; 

− препоръчва систематизиране на анализа на териториалното въздействие благодарение на 
предварителното обсъждане на политическото решение от различните заинтересовани субекти, така че да 
бъде предвидено икономическото и социалното въздействие, както и въздействието върху околната среда 
на законодателните и незаконодателните предложения на Общността, отнасящи се до териториите; 

− се ангажира да направи предложения в подкрепа на използването на експериментирането на местно и 
регионално равнище в някои области на намеса на Европейския съюз, като стратегията за растеж и 
работни места, социалната програма, политиката на интеграция, политиката в подкрепа на иновациите, 
политика на сближаване, устойчивото развитие или гражданската защита; 

− препоръчва създаването на европейски териториални пактове, които да обединяват на доброволна 
основа различните компетентни управленски равнища, за да се адаптира изпълнението на големите цели и 
на политическите приоритети на Европейския съюз чрез партньорство с регионалните и местните власти и 
приканва местните и регионалните власти, проявяващи интерес да се включат в този процес, да 
заявят интереса си в рамките на започналата консултация за прилагане на Бялата книга. 
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„Много от целите не можем да постигнем сами, 
а само заедно. Задачите се поделят между 
Европейския съюз, държавите-членки и техните 
региони и местни власти“1 

 
1. Въведение 
 
Управлението е един от основните ключове към успеха на процеса на европейска интеграция. 
Европа ще бъде силна, нейните институции легитимни, нейните политики ефикасни, нейните 
граждани ще се чувстват ангажирани и включени в процеса, ако начинът ѝ на управление 
гарантира сътрудничеството между отделните властови равнища при изпълнение на 
европейските задачи и намиране на отговор на глобалните предизвикателства. 
 
Това становище бе изразено от държавните или правителствените ръководители в Берлинската 
декларация от 25 март 2007 г. Признавайки значението на многостепенното управление, те 
потвърдиха виждането и схващането за Европа, формулирано от Комитета на регионите 
няколко дни преди това в Римската декларация2. 
 
Днес в рамките на Европейския съюз приблизително 95 000 териториални структури 
разполагат с големи правомощия в ключови отрасли като образование, опазване на околната 
среда, икономическо развитие, териториално устройство, транспорт, обществени услуги и 
социална политика и допринасят за прилагането на европейската демокрация и гражданство3. 
 
Близостта до гражданите и многообразието на управлението на местно и регионално равнище 
са истински актив за ЕС. Но независимо от постигнатия през последните години значителен 
напредък по отношение на признаването на тяхната роля в европейския процес, е необходимо 
да се направи още много, както на европейско, така и на национално равнище. Този напредък 
ще бъде поетапен, но още отсега са необходими реални усилия за премахване на онези 
административни практики, които препятстват протичащите в момента процеси на 
децентрализация. 
 

                                                      
1

  Декларация по случай петдесетата годишнина от подписването на Договорите от Рим, Берлин, 25 март 2007 г. 
2

  Декларация за Европа на Комитета на регионите DI/CdR 55/2007 fin. 
3

 Териториалните структури представляват: 
16% от БВП на Европа на 27-те; 
1/3 от публичните разходи; 2/3 от общите разходи за публични инвестиции; 
56% от публичните работни места (данни на Dexia -  
http://www.dexia.be/fr/particulier/press/pressrelease20090205-localauthorities.htm). 
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Настоящата световна криза подчертава значението на доброто управление, особено на 
европейско равнище, и необходимостта от активно участие на местните и регионалните власти 
в изготвянето и изпълнението на общностните стратегии, предвид това че те прилагат около 
70% от общностното законодателство и поради тази причина играят ключова роля в 
изпълнението на плана за икономическо възстановяване. Освен това в условията на 
съкращаване на публичните финансови ресурси биха могли да се появяват опити за 
ренационализация на общностните политики и за централизация на средствата, докато 
напротив глобализацията засилва необходимостта от многостепенно управление. 
 
Способността на Европейския съюз да се приспособи към новите световни условия зависи до 
голяма степен от потенциала на неговите територии да реагират, да действат и да си 
взаимодействат. Поради това е много важно Европейският съюз да разполага с начин на 
управление, който да отговаря едновременно на: 
 

• утвърждаването на глобализацията и появата на един многополюсен свят, който 
определя предизвикателствата пред Европейския съюз; 

• продължаването на процеса на европейска интеграция, който премахва границите, 
обединява пазарите и сближава гражданите при зачитане на националния 
суверенитет и идентичност. 

 
За да се гарантира и развива европейският модел, е необходимо да бъдат предотвратени два от 
основните рискове на глобализацията: 
 

• рискът от унифициране на нашите общества: трябва да се насърчава 
разнообразието; 

• рискът от нарастване на неравенството в държавите-членки и между държавите-
членки: трябва да бъде защитена солидарността. 

 
Политическата инициатива на Комитета на регионите възниква в момент на преход и промени 
в европейския интеграционен процес. Обновяването на Европейския парламент и на 
Европейската комисия, преходът към нова институционална рамка, преработването на 
бюджета на Европейския съюз, както и прякото и косвеното отражение на световната криза 
определят контекста на програмата на Общността през следващите години. 
 
През следващите месеци Европейският съюз ще трябва да определи, преразгледа и уточни 
своите общностни стратегии по основните глобални предизвикателства, както и да разработи 
нови инструменти за постигане на поставените цели. Този следващ цикъл трябва да доведе до 
нов подход в европейското управление, както по отношение на методологията и съдържанието 
на предложенията, така и по отношение на резултатите от действията на Общността. 
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Многостепенното управление на практика служи за постигане на основните политически цели 
на Европейския съюз: Европа на гражданите, икономически растеж и социален напредък, 
устойчиво развитие и роля на Европейския съюз като световен фактор. То засилва 
демократичното измерение на Европейския съюз и увеличава ефективността на протичащите 
процеси. Но то не се прилага към всички политики на Европейския съюз, а когато се прилага, 
това рядко става по еднороден или хармоничен начин. 
 
Подходът на Комитета на регионите и формулираните препоръки са направени въз основа на 
съществуващите договори, но се вписват в перспективата на очакваното влизане в сила на 
договора от Лисабон, който утвърждава териториалното измерение и особено териториалното 
сближаване в процеса на европейска интеграция и засилва действието на механизмите за 
многостепенно управление. 
 
Въвеждането на реално многостепенно управление в Европа винаги е било стратегически 
приоритет за Комитета на регионите. Днес то се е превърнало в предпоставка за добро 
европейско управление4. Настоящата Бяла книга е израз на този приоритет, като предлага ясни 
политически решения за подобряване на европейското управление и препоръчва специфични 
инструменти и механизми, които да се използват на всички етапи от европейския процес на 
вземане на решения. Тя определя насоки за действие и обсъждане за по-лесно разработване и 
прилагане на общностните политики в интерес на гражданите5. Ангажира се с тяхното развитие и 
дава примери за споделено управление. Освен това тя представлява първи принос на Комитета на 
регионите към работата на Съвета на мъдреците, натоварен от Европейския съвет да оказва 
помощ на Европейския съюз за прогнозиране и все по-успешно справяне със затрудненията в 
дългосрочен план (към 2020-2030 г.), с отправна точка Берлинската декларация от 
25 март 2007 г. 
 
Бялата книга се вписва в проактивен политически подход „Да изградим Европа в 
партньорство“ и определя двете основни стратегически цели: да се стимулира участието в 
европейския процес и да се повиши ефикасността на действията на Общността. Намаляващият 
интерес на гражданите към изборите за Европейски парламент, когато членството в 
Европейския съюз се възприема от болшинството като предимство с оглед на 
предизвикателствата, породени от глобализацията, приканва към преразглеждане на 
политическата дейност в съответствие с принципите и инструментите на многостепенното 
управление. 
 

                                                      
4

  В своя доклад от 17.09.2008 г относно „Управление и партньорство в национален и регионален мащаб, както и въз 
основа на отделни проекти, в областта на регионалната политика A6-0356/2008“, Европейският парламент „приканва 
Комитета на регионите да засили своите действия, за да развие практиката на управление както от количествена, 
така и от качествена гледна точка“. 

5
  В процеса на създаване на тази Бяла книга се включиха представители на академичните среди посредством работните 

групи на Комитета на регионите (www.cor.europa.eu/ateliers), след предварителна консултация с основните европейски 
асоциации на местните и регионалните власти. 
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2. Изграждане на Европа в партньорство 
 

Способността на Съюза да изпълнява своите задачи и да постига целите на Общността зависи 
от неговата институционална организация и най-вече от начина на управление. Легитимността, 
ефикасността и видимостта на общностното функциониране са гарантирани благодарение на 
участието на всички заинтересовани страни. Те ще бъдат осигурени, ако регионалните и 
местните власти станат истински „партньори“, а не само посредници. В действителност 
партньорството е нещо повече от участие и консултации. То предполага един по-динамичен 
подход и по-голяма степен на отговорност у различните участници. Следователно смисълът на 
многостепенното управление се крие във взаимното допълване и връзката между 
институционалното управление и партньорското управление6. Поради това е необходимо да се 
стимулира и поощрява развитието на политическата и на административната култура в 
рамките на Европейския съюз. Европейските граждани изглежда желаят това. 
 
I. Гражданите и споделеното управление: резултатите от Евробарометър7 

 
• Специалният доклад Евробарометър 307 относно ролята и влиянието на 

регионалните и местните власти в Европа (публикуван през февруари 2009 г.), 
показва, че за европейците споделеното управление изглежда напълно естествено. 
Резултатите от това допитване до 27 000 европейски граждани в 27-те държави-
членки през есента на 2008 г., показват, че според гражданите националните 
политически представители, членовете на Европейския парламент и регионалните и 
местни политически представители са способни, при равни съотношения, да 
защитават техните интереси на европейско равнище (29% гласуват доверие на 
своите национални политически представители, 26% - на своите евродепутати и 
21% - на регионалните и местните представители). 

• Той потвърждава очакването на гражданите за една Европа, по-близо до тяхното 
ежедневие, опираща се на действията на техните регионални и местни избраници. 
На практика 59% от запитаните считат, че ролята на регионалните и местните 
власти не е достатъчно застъпена в европейския процес. 

• Той показва привързаността на гражданите към местната и регионалната 
демокрация, като доказателство за това е високият процент на доверие към 
местните и регионалните избраници (50%), в сравнение с правителствата в техните 
страни (34%) и Европейския съюз (47%). 

• Накрая, този Евробарометър приканва към разработване на децентрализирани 
стратегии за комуникация: 26% от европейците считат, че местните и регионалните 
избраници могат по-добре да обяснят отражението на европейските политики в 
техния живот (26% за националните политически представители и 21% за 
членовете на ЕП). 

                                                      
6

  Доклад на Европейския парламент относно „управление и партньорство в национален и регионален мащаб, както и въз 
основа на отделни проекти, в областта на регионалната политика A6-0356/2008“. 

7
  Евробарометър: Комитет на регионите: http://www.cor.europa.eu/ и Европейска комисия: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm. 
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Комитетът на регионите разглежда многостепенното управление като координирани 
действия на Съюза, на държавите-членки и на регионалните и местните власти, 
основаващи се на партньорство и имащи за цел разработване и прилагане на политиките 
на Европейския съюз. Това управление предполага споделяне на отговорностите на 
различните властови равнища и се основава на всички източници на демократична 
легитимност и на представителността на различните участници. То предполага съвместно 
участие чрез интегриран подход на отделните управленски равнища при определянето на 
политиките и законодателството на Общността с помощта на различни механизми 
(консултации, анализи на въздействието на териториално равнище и др.). 
 
Многостепенното управление е динамичен процес, който се характеризира с хоризонтално и 
вертикално измерение и който не размива политическата отговорност. Напротив, когато 
механизмите и инструментите са надлежно разработени и прилагани, той спомага за 
ангажираността спрямо решенията и общото им изпълнение. Следователно многостепенното 
управление представлява по-скоро политически „план за действие“ отколкото юридически 
инструмент и не може да бъде разбирано само през призмата на разпределението на 
правомощията. 
 
През 2001 г. в своята Бяла книга за европейското управление8, Европейската комисия посочи 
пет принципа за добро управление: отвореност, участие, отговорност, ефикасност и 
последователност. Многостепенното управление гарантира прилагането на тези принципи, 
като ги продължава и допълва. 
 
Прилагането на многостепенното управление се основава на спазването на принципа на 
субсидиарност, който предпазва от концентриране на решенията само на едно властово 
равнище и гарантира, че разработването и изпълнението на политиките се извършват на най-
подходящото ниво. Спазването на принципа на субсидиарност и многостепенното 
управление са неделими: едното се отнася до правомощията на различните властови 
равнища, а другото поставя акцент върху тяхното взаимодействие. 
 
Европейският съюз се опира на база от общи ценности и основни права, дала началото на обща 
политическа култура на равнището на Европейския съюз. Субсидиарността, 
пропорционалността, близостта, партньорството, участието, солидарността и взаимната 
лоялност са структуриращи принципи, които вдъхновяват и ръководят действията на 
равнището на Общността. Тези принципи обуславят европейския модел за защита на 
основните права, между които фигурират регионалната и местната автономност и 
зачитането на многообразието. Насърчаването и защитата на този модел предполага 
наличие на споделена отговорност между всички властови равнища. 
 

                                                      
8

  Бяла книга на Европейската комисия COM(2001) 428 окончателен. 
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Освен това Комитетът на регионите допринася за прилагане на Меморандума за 
разбирателство между Европейския съюз и Съвета на Европа за постигане на паневропейски 
консенсус за многостепенно управление, основаващ се на демократичните принципи и 
ценности и на институционалната база от основни права9. 
 
Многостепенното управление не означава само превръщане на европейските или на 
националните цели в регионални и местни дейности, а трябва да се разбира също и като 
процес на интегриране на целите на регионалните и местните власти в стратегията на 
Европейския съюз. Освен това многостепенното управление би трябвало да засили и утвърди 
на национално равнище правомощията на регионалните и местните власти и да насърчи 
участието им в координирането на европейската политика, като по този начин улесни 
разработването и изпълнението на европейските политики. 
 
Условията за добро многостепенно управление се намират на практика в самите 
държави-членки. Независимо от това, че в Европа се наблюдава ясна тенденция към 
децентрализация (неравномерно, но все пак повсеместно), условията за това споделено 
управление все още не са напълно осигурени. Принципите и механизмите за консултация, 
координация, сътрудничество и оценка, препоръчвани на европейско равнище, следва 
преди всичко да бъдат прилагани в държавите-членки. 
 
Изместването на устоите от европейско общество, основаващо се на ресурси, в посока на 
общество, основаващо се на знанието, налага промяна в начините на управление, която трябва 
да даде през следващите години превес на по-хоризонтално ориентиран глобален и активен 
подход, който да доведе до по-целенасочени европейски стратегии и до прилагането на 
координирани и интегрирани общностни политики. Бюджетът на Европейския съюз следва да 
отразява постепенната динамика на интеграционния процес, въз основа на разработването 
и финансирането на общи политики и общностни действия с експериментален характер. 
 
Общностната методология трябва да остане крайъгълен камък на европейското 
управление10. До този момент тя е гарантирала успеха на процеса на европейска интеграция. 
Но за да продължи да бъде ефикасен и прозрачен модел на политическа организация, тази 
методология трябва да може да бъде обновявана. 
 
 

                                                      
9

  В тази връзка Комитетът на регионите и Конгресът на местните и регионални власти на Съвета на Европейския съюз си 
сътрудничат в рамките на споразумение за сътрудничество. 

10
  В своята Бяла книга за европейското управление Европейската комисия беше предложила обновена бъдеща европейска 

методика, в посочвайки, „че трябва да се направи така, че Комисията да предлага и да изпълнява политиките; 
Съветът и Парламентът да взимат решенията и националните и регионалните власти да се включват в 
политическия процес на Съюза“. COM(2001) 428 окончателен. 
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За да приложи на практика многостепенното управление, Комитетът на регионите: 
 
се ангажира: 

− да започне процес на съгласуване с цел изготвянето на Харта на Европейския 
съюз за многостепенното управление, която да определи принципите и начините 
за постигането на общо и споделено разбиране за европейското управление, 
спазващо принципа на субсидиарност, в подкрепа на регионалното и местното 
управление и на процеса на децентрализация в държавите-членки, страните 
кандидатки и съседните страни, и която да бъде гарант за политическата воля за 
запазване на автономността на регионалните и местните власти и за тяхното 
включване в европейския процес за вземане на решения; 

 
− да насърчава защитата на основните права на няколко нива и в тази връзка да 

си сътрудничи с Агенцията за основните права за насърчаване и разпространение 
на най-добрите практики, разработени на регионално и местно равнище11; 

 
− да се включи в общностните дебати и бъдещите преговори за защита на 

амбициозен европейски бюджет, разполагащ с необходимите средства за 
посрещане на глобалните предизвикателства и за прилагане на координирани и 
интегрирани стратегии, които да служат като основна опора и лост за 
партньорствата, сключвани между различните публични равнища; 

 
препоръчва: 

− всяка основна европейска стратегическа реформа да бъде придружена от 
териториален план за действие, съгласуван с Европейската комисия и Комитета 
на регионите, предвиждащ политически механизми за улесняване на 
възприемането, осъществяването и оценката на прилаганите политики и съпътстван 
от план за децентрализирана комуникация. Тази мярка би дала възможност за 
обръщане на посоката на сега действащия процес, който твърде често включва 
регионалните и местните власти на етапа, последващ изграждането на концепцията 
за европейските дейности; 

 
− разработените от държавите-членки пактове за икономически растеж и стабилност, 

както и тяхната оценка от Европейската комисия да отчитат в пълна степен 
количествените и качествени измерения на регионалните и местните финанси, 
като включат по-активно регионалните и местните власти в процеса на управление 
на публичните разходи. 

 
 

                                                      
11

  В доклад озаглавен „Да превърнем Хартата за основните права в реалност“, поръчан от Комитета на регионите на 
Бирмингамския университет, се съдържат първоначални предложения за повишаване на интереса на гражданите към 
техните права и са представени примери за добри практики, прилагани от местните и регионалните власти. 
CdR 6623/2008. 
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3. Насърчаване на участието в европейския процес 
 

Участието на гражданите в европейския процес е въпрос на доверие в европейската 
демокрация. Европейското гражданство се изгражда и европейското управление се 
организира чрез участие. Това участие има две измерения: представителната демокрация, 
която е неговата база, и демокрацията на участието, която го допълва. На практика едно добро 
европейско управление предполага сътрудничество между избраните органи на управление и 
представителите на гражданското общество за общото благо. Местните и регионалните власти 
притежават неоспорима демократична легитимност. Пряко отговорни пред гражданите, те 
представляват преобладаващата част от демократичната легитимност в рамките на 
Европейския съюз и упражняват значителна част от политическата власт. За тази цел 
многостепенното управление трябва да съчетава институционалното признаване на различните 
властови равнища в Европа с помощта на подходящи механизми и политическото 
сътрудничество и стимулирането на европейската обществена сфера. 
 
Укрепване на институционалното представителство 
 
Гарантирано след Договора от Маастрихт, институционалното представителство на 
регионалните и местните власти бе утвърдено с няколко последователни 
институционални реформи. Влизането в сила на Лисабонския договор ще отбележи 
значителен етап в институционалното признаване на многостепенното управление във 
функционирането на Европейския съюз. В това отношение укрепването на представителството 
и на влиянието на регионалните и местните власти в европейския процес за вземане на 
решения трябва да бъде насърчено едновременно в рамките на Комитета на регионите и на 
дейностите на Съвета на Европейския съюз. От 1994 г. договорите разкриват пред регионите, в 
съответствие с техните национални институционални структури, възможности за участие в 
работата на Съвета на Европейския съюз. Това пряко участие позволява на представителите на 
съответните региони да бъдат включени в състава на националните делегации, да имат право 
да ръководят националната делегация и при необходимост да поемат председателството на 
Съвета. 
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За да приложи на практика многостепенното управление, Комитетът на регионите 
 
се ангажира: 

− да консолидира, съгласно своята „Декларация за мисията на Комитета на 
регионите“, статута си на политическа асамблея, своето участие в началото на 
процеса на вземане на решения при разработването на европейските стратегии и 
законодателството на Общността, мониторинга на принципа на субсидиарност 
съгласно духа и буквата на Лисабонския договор, оценката на териториалното 
въздействие на европейските политики и своята роля за развитието на 
демокрацията на участието в Европа; 

 
− да развива за тази цел своите междуинституционални връзки с Европейската 

комисия в перспективата на преразглеждането на споразумението за 
сътрудничество, с Европейския парламент – в контекста на политическата 
програма за следващия парламентарен мандат и накрая със Съвета на Европейския 
съюз – за доближаване на междуправителствената динамика до политическата 
дейност на местните и регионалните представители, заемащи изборни длъжности, 
при разработването и прилагането на европейските решения; 

 
− да продължи своята работа по сближаване с националните парламентарни 

асамблеи и с регионалните законодателни асамблеи, по-специално в рамките на 
процеса за мониторинг на субсидиарността; 

 
отправя искане към държавите-членки: 

− да бъде системно канен да участва в работата на формалните и неформалните 
съвети по въпросите на общностните политики, отнасящи се до сферите, в които 
той задължително трябва да бъде консултиран или които се отнасят конкретно до 
регионалните и местните власти в рамките на техните правомощия; 

 
− да му бъде предоставен същият достъп до документите на Съвета като на 

останалите европейски институции, участващи в разработването на европейското 
законодателство; 

 
приканва държавите-членки: 

− да започнат, когато няма възможности за формално представителство в рамките на 
Съвета или на неговите работни комисии, процес на вътрешно съгласуване и 
координация с регионалните и местните власти и да им предоставят 
електронен достъп до системата на държавата-членка за проследяване на 
намиращите се в процес на изготвяне проекти на законодателни актове на ЕС, 
с цел да се вземат предвид техните правомощия при подготовката на позицията на 
държавата-членка и същевременно да им се даде възможност да участват в 
контрола на субсидиарността; 
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− да укрепят и допълнят съществуващите механизми за определяне на националната 

позиция и официалното представителство в Съвета, с цел да съответстват напълно с 
разпределението на правомощията, предвидено в съответната конституционна 
система. 

 
Организация на политическото сътрудничество 
 
Многостепенното управление предполага взаимна лоялност между всички властови 
равнища и институции за постигане на общите цели. Институционалната рамка има 
решаващо значение, но не е достатъчна, за да гарантира доброто управление. За сметка на това 
доброто сътрудничество между различните властови равнища и институции е наложително. 
Става въпрос за сътрудничество, което се основава на доверие, а не на конфронтация 
между различните политически и демократични легитимни институции. 
 
Европейската демокрация ще бъде укрепена от наличието на една по-отворена и по-гъвкава 
форма на междуинституционално сътрудничество, както и от по-добро политическо 
сътрудничество между различните властови равнища, тъй като европейските политически 
партии представляват и особено важен елемент за укрепване на европейската политическа 
сфера и оттам и за развитието на политическа култура за многостепенно управление. 
 
Предвид политическия характер на Комитета на регионите и на Европейския парламент, 
логично е тези институции да си сътрудничат по-тясно за укрепване на демократичната 
легитимност на процеса на европейска интеграция, както в контекста на европейските 
политически групи и семейства, така и в рамките на техните различни дискусионни органи12. 
 
Междупарламентарното сътрудничество постепенно се утвърждава като основен елемент на 
демократичната легитимност и на процеса за изготвяне на европейското законодателство. 
Многостепенното управление е средство за по-ясно приобщаване на всички местни и 
регионални власти в този процес. По-специално предвиденият в Договора от Лисабон 
механизъм за ранно предупреждение дава възможност на регионалните парламенти и 
регионалните законодателни асамблеи да участват в оценката на прилагането на принципа на 
субсидиарност. 
 
Предвиденото в Договора от Лисабон се отнася до всички държави-членки, но може да се 
прилага по различни начини. Затова КР насърчава държавите-членки, в чиито национални 
парламенти няма камара, представляваща местните и регионалните власти, да предвидят 
възможност за включване на местните и регионалните власти в процеса на контрол на 
принципа на субсидиарност. 

                                                      
12

  В своето становище относно „Новата роля и отговорности на Парламента по силата на Договора от Лисабон“, 
Комисията по регионално развитие на Европейския парламент подчертава значението на своите връзки с Комитета на 
регионите. PE 404.556 v02-00 (30/05/2008). 
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За да приложи на практика многостепенното управление, Комитетът на регионите 
 
се ангажира: 

− да задълбочи политическото и институционално сътрудничество с 
Европейския парламент с цел да се вземат в по-голяма степен предвид тревогите 
на гражданите при разработването и прилагането на мерките на Общността; 

 

− да подкрепи пилотната инициатива „Erasmus“ за местните и регионалните 
избрани представители“ и в тази връзка да си сътрудничи с Европейския 
парламент, със Съвета и с Европейската комисия за нейното концептуално и 
оперативно развитие и за създаването на програми за обучение и обмяна на опит и 
добри практики за местните и регионалните представители на изборна длъжност; 

приканва: 
− регионалните и общинските съвети да посветят специални сесии на европейската 

интеграция и на европейските политики и да включат в своите дебати 
представители на различните европейски институции, участващи в споделеното 
управление. 

 

Конвентът на кметовете представлява референтен модел за активно ангажиране на градовете и 
на регионите в постигането на стратегическите цели на Европейския съюз и заслужава да бъде 
приложен и в други области като заетост, интеграционна политика и социално изключване. 
 

II. Конвент на Кметовете: да се ангажираме и да сътрудничим в борбата срещу 
изменението на климата 

 

• Конвентът на кметовете е политическа инициатива, насочена към обединяване на 
кметовете на европейските градове около обща цел, а именно намаляване на 
емисиите от CO2 до 2020 г: намаляване с 20% на емисиите от парникови газове, 
подобряване с 20% на енергийната ефективност и използване на 20% възобновяеми 
източници на енергия. 

• Градовете и регионите са отговорни за над 50% от емисиите на парникови газове, 
генерирани при използването на енергия в човешките дейности. Поради това беше 
особено важно да се създаде подходящата рамка за ангажиране на отговорността на 
градовете, регионите и държавите-членки в борбата срещу изменението на климата. 

• Подписвайки този Конвент, кметовете се ангажират доброволно да приложат План за 
действие за устойчива енергия на територията на техните общини. Конвентът 
позволява да се включат в мрежа резултатите от първите опити, да се улесни обменът 
на добри практики и да се повиши съзнателността на гражданите и на местните 
социално-икономически субекти по отношение на устойчиво енергийно потребление. 

• Заедно с Европейската комисия, Комитетът на регионите се мобилизира за 
развитието на тази инициатива и предлага тя да бъде възприета и от регионалните 
власти. Наистина е необходимо тези планове за действие на градовете да се впишат 
в контекста на подобни планове за действие на регионално и национално равнище. 
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• За да се повиши ефикасността на Конвента на кметовете, е много важно 
политическата мобилизация по места да бъде последвана от конкретни реакции на 
европейско равнище в политически и финансов план: заемите от Европейската 
инвестиционна банка следва да бъдат лесно достъпни за регионалните и местните 
власти, които желаят да инвестират в програми за енергийна ефективност и за 
насърчаване на използването на възобновяеми източници на енергия. 

 

ПП: През март 2009 г Конвентът беше подписан от около 470 европейски града, а много 
други заявиха намерение да го подпишат. 

 

Регионалните и местните власти постепенно се превърнаха в задължителни фактори при 
определянето на външната политика на Европейския съюз и на стратегията за неговото 
разширяване. Без да дублира установените механизми на европейско равнище, този емпиричен 
подход, който бе в основата на развитието на международните отношения на регионалните и 
местните власти, превърна тези власти в действащи субекти на глобализацията. 
 

Добавената стойност на участието на териториалните власти в процеса на разширяване беше 
доказана при предходните разширявания и следва да се разглежда като пример за прилагане на 
сегашната стратегия за създаване на динамика в посока на постигане на трайна демокрация 
на местно и регионално равнище13 14. 
 

Убедителни примери за целесъобразността на многостепенното управление се срещат и в 
регионалния подход към Европейската политика на съседство (Средиземноморско 
измерение, Източно партньорство, Черноморско взаимодействие, Северно измерение), както и 
в европейската политика на разширено съседство (включване на най-отдалечените региони), за 
който е предвидена подкрепа чрез ефикасно сътрудничество на регионално и местно равнище. 
Така Евро-средиземноморската асамблея на регионалните и местните власти (ARLEM), 
включена в управлението на Съюза за Средиземноморието; Асамблеята на местните и 
регионалните власти в Източна Европа и Южен Кавказ за Източното партньорство, 
предложена от Европейската комисия, или постоянния териториален форум на страните от 
Северното измерение, споменат от Комитета на регионите, са в състояние да придадат 
оперативна и интегрирана динамика на политиката на съседство. 
 

III. Местните и регионалните власти, партньори на Съюза за Средиземноморието 
 

• За да се придаде на обновеното евро-средиземноморско партньорство 
териториално измерение и да се осигури регионално и местно политическо 
представителство в рамките на Съюза за Средиземноморието, Комитетът на 
регионите реши да създаде Евро-средиземноморска асамблея на регионалните и 
местните власти (ARLEM). 

                                                      
13

  Становище на Комитета на регионите относно „Добавена стойност на участието на териториалните власти в процеса на 
разширяване“. CdR 93/2008 fin. 

14
  Асоциацията Обединени селища и местни правителства (CGLU) публикува редовно доклади за местната 

децентрализация в света. 
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• На срещата си в Париж на 13 юли 2008 г. държавните и правителствените 
ръководители на страните от евро-средиземноморската зона подкрепиха 
политическата инициатива на Комитета на регионите. Евро-средиземноморската 
асамблея на регионалните и местните власти (ARLEM) има за задача да допълни 
това партньорство с регионално и местно измерение, както и да гарантира 
подходящо представителство на регионалните и местните власти и активното им 
участие в управлението. Тя ще позволи на териториалните власти да постигнат 
конкретни резултати и да превърнат това партньорство в осезаема за гражданите 
действителност. 

• ARLEM се състои от равен брой регионални и местни представители от ЕС и 
неговите средиземноморски партньори и търси признание в качеството си на 
консултативна асамблея на новото управление на Съюза за Средиземноморието. 
Тя ще се съсредоточи също така върху участието на местните и регионалните 
власти в конкретни проекти в множество области като развитието на 
предприятията, околната среда, енергетиката, транспорта, образованието, 
културата, миграцията, здравеопазването, децентрализираното сътрудничество. 
Като стимулира обмена на добри практики, тя насърчава териториалното 
сътрудничество и предлага нови пътища за диалог. 

 

От друга страна традиционното многостранно сътрудничество, което се характеризира със 
сътрудничество между националните правителства и Обединените нации, се променя и 
обогатява чрез системното сътрудничество на териториалните власти. В резултат на това 
Програмата на ООН за развитие (PNUD) създаде „платформа за иновационни партньорства“15. 
 

Многостепенното управление осигурява действително териториален, а не отраслов подход към 
стратегиите за развитие с оглед на постигането на Целите на хилядолетието, на фона на 
ограниченията на прекалено централизираните, отраслови и вертикални подходи, които твърде 
дълго време бяха водещи в областта на помощта за развитие16. Освен това дипломацията на 
градовете осигурява и друг лост за политическо сътрудничество в рамките на външните 
действия на Европейския съюз, който не бива да се пренебрегва, тъй като позволява да бъдат 
преодолени сериозни дипломатически и политически проблеми. 
 

Побратимяванията и програмите за сътрудничество на пограничните региони се превърнаха в 
съществен инструмент в процеса на присъединяване, на предприсъединяване и в рамките на 
политиката на съседство. В контекста на глобализацията те утвърждават ценностите на 
европейската интеграция, като развиват нови форми на солидарност17. 
 

                                                      
15

  ART GOLD е инициатива за международно сътрудничество, която обединява програмите и дейностите на различни 
агенции на ООН (PNUD, UNESCO, UNIFEM, FENU, OMS, UNORS и други) в името на ново многостранно 
сътрудничество. 

16
  Глобалният форум на Асоциациите на региони (FOGAR) и ФАО подписаха меморандум за разбирателство. 

17
  Съветът на европейските общини и региони (CCRE) създаде интернет портал за стимулиране на побратимяванията. 

www.twinning.org. 
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Като признаха приноса на териториалното управление и на децентрализираното 
сътрудничество, международните и европейските институции укрепиха през последните 
години ролята на регионалните и местните власти в глобалното управление18. 
 

За да приложи на практика многостепенното управление, Комитетът на регионите 
 

се ангажира: 
− да оцени опита на местните и регионалните власти в рамките на предишните 

разширявания, с помощта на своите работни групи за Западните Балкани, 
Турция и Хърватия, както и на Паритетния консултативен комитет за бившата 
югославска република Македония; 

 

− да развива политическия и оперативен потенциал на териториалните 
асамблеи в подкрепа на европейската политика на съседство и в тази връзка 
подчертава значението на междуинституционалното сътрудничество и 
координацията с другите съществуващи механизми; 

 

− да установи в партньорство с Европейската комисия „Борса на 
децентрализираното сътрудничество“ под форма на интернет портал, за да 
организира с помощта на виртуални средства обмена на информация между 
европейските местни и регионални власти, осъществяващи дейности в областта на 
сътрудничеството за развитие, като по този начин допринесе за хармонизирането 
на проектите на европейските местни и регионални власти и на развиващите се 
страни19; 

 

− да утвърди институционалната си позиция на орган на Европейския съюз, 
компетентен в областта на развитието на местната и регионалната демокрация в 
рамките на външната политика на Съюза по време на мисии за наблюдение на 
избори в Европа и в трети страни и, в тази връзка, да задълбочи 
сътрудничеството с Европейската комисия и Конгреса на регионалните и 
местните власти на Съвета на Европа; 

 

отправя искане към Европейската комисия: 
− да обмисли приемането на доброволна политическа харта за асоцииране на 

местните и регионалните власти към процеса на разширяване, която ще 
представлява обща отправна точка за развитието на инструмента за 
предприсъединителна помощ съобразно нуждите на местните и регионалните 
власти, както и за укрепване на трансграничното сътрудничество и на 
институционалния и административния капацитет на регионалните и местните 
структури на страните кандидатки и потенциални кандидатки20. 

                                                      
18

  Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите: „Местните власти: фактор за развитие“ SEC(2008)2570. 

19
  Проект за становище на Комитета на регионите „Местните власти: фактор за развитие“. CdR 312/2008 rev. 1. 

20
  Становище на Комитета на регионите относно „Добавената стойност на участието на местните и регионалните власти в 

процеса на разширяване“. CdR 93/2008 fin. 



- 17 - 

CdR 89/2009 fin   FR – TD/FM/YD-CI/TD/AT/YD/FM/gd/ld .../... 

 
Насърчаване на демокрацията на участието 
 
Управлението все повече се структурира в мрежи, като се дава превес на динамика на 
хоризонтално сътрудничество. Тази тенденция позволява да се вземат под внимание редица 
активни регионални и местни мрежи в Европа и по света. Свързването им с европейския 
процес за постигане на успешни общи политики и за възприемането на тези политики от 
гражданите е задача във връзка със страните, формиращи общественото мнение, която трябва 
да бъде поета от Комитета на регионите. 
 
IV. Дни на отворените врати: Европейска седмица на регионите и градовете 

 
• Всяка година Комитетът на регионите и Дирекция REGIO на Европейската 

комисия организират в Брюксел „Европейски дни на регионите и градовете“. В 
рамките на междуинституционално партньорство с участието на 
Председателството на Съюза и на Европейския парламент, тази проява събира над 
7 000 участници и около 250 партньори. Официалните партньори на Дните на 
отворените врати са от една страна регионите и техните бюра за връзка в Брюксел, 
а от друга страна многобройни местни партньори, като например сдружения и 
изследователски институти по места. Тези партньори са главните организатори на 
множество семинари, работни групи и на значителна част от рамковата програма 
на Дните на отворените врати. 

• Около тема, свързана с програмата на Общността и европейските приоритети на 
регионалните и местните власти, се организират прояви, семинари, работни групи, 
прояви, предназначени за медиите и изложби, на които освен политическите 
фигури от европейски, национален, регионален и местен мащаб, присъстват и 
експерти и представители на социално-икономическите среди, на профсъюзите, 
финансовите институции и гражданското общество. 

• Тази проява в Брюксел е съпътствана от прояви в градовете и регионите 
партньори, като по този начин се улеснява обменът на опит, свързването на 
мрежите и съпоставянето на идеи и експертни мнения21. 

 
 

                                                      
21

  http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2009/index.cfm. 
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Мрежите, организациите и сдруженията на местните и регионалните власти допринасят за 
мобилизиране на регионалните и местните власти в европейския процес и за тяхното 
включване в оперативните механизми на териториалното сътрудничество22. След създаването 
на Комитета на регионите сътрудничеството на местните и регионалните власти с основните 
европейски и национални асоциации и някои тематични мрежи дадоха възможност за взаимно 
допълване между институционалната роля на Комитета и ролята на тези организации. В 
развитието на дейността си и при постигането на целите и мерките, посочени в Бялата книга, 
Комитетът на регионите ще се стреми да работи в партньорство с европейските сдружения на 
местните и регионалните власти. 
 
Многостепенното управление се оказва особено целесъобразно по отношение насърчаването 
на активното гражданско участие и гарантира децентрализирана политика на комуникация, 
отговаряща на конкретните и непосредствени очаквания на гражданите, като допринася за 
постепенното преодоляване на разминаването с общностните институции и отговорните 
политически лица. 
 
Децентрализираната комуникация на тема Европа има за цел да стимулира включването на 
европейското измерение в политическото управление на местно и регионално равнище, да 
улесни взаимодействието с регионалните и местните медии и използването на иновационни 
комуникационни технологии, и по-специално възможностите на web 2.0 на регионално и 
местно равнище. В резултат тя стимулира организирането на политически дебати и на 
публични срещи на тема Европа на регионално и местно равнище и развива активна 
гражданска позиция, като насърчава гражданите да участват в европейските дела. 
 

                                                      
22

 - Асамблеята на европейските региони (ARE) разработи програма за междурегионално сътрудничество, която има за цел 
да развие европейското съзнание, да насърчи Европа на регионите, както и да мобилизира регионалните предприятия да 
приемат стажанти. 

- Асоциацията на представителите на изборна длъжност от планинските райони (AEM) разработва проект за 
междурегионално сътрудничество в планинските райони, в рамките на програмата INTERREG. 

- Асоциацията на европейските погранични региони (ARFE) създаде мрежа на трансгранични райони за обмен на добри 
практики и разработване на конкретни предложения, които могат да бъдат реализирани в рамките на европейските 
програми. 
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За да приложи на практика многостепенното управление, Комитетът на регионите: 
 

се ангажира: 
− да разработи постоянен подход за сътрудничество с подходящи мрежи на местно 

и регионално равнище, които да улесняват установяването на връзки и 
взаимодействията в рамките на европейското общество между политическите, 
икономическите, асоциативните и културните сфери и да отчитат най-добрите 
практики на участие на местно и регионално равнище; 

 

− да допринася за прилагането на реална политика на децентрализирана 
комуникация, чието значение бе признато в общата декларация на Европейския 
парламент, Европейската комисия и Съвета, озаглавена „Да общуваме на тема 
Европа в партньорство“23 и основаваща се на политическата ангажираност на 
институционалните субекти да организират и поддържат непрекъснато 
европейския дебат в европейските градове и региони, както и да дават отчет за 
взетите на европейско равнище решения; 

 

− да разработи план за действие, който да диференцира средствата за комуникация 
в зависимост от поставените цели и съответните политически сфери с цел 
постигане на синергиен ефект от комуникацията относно общата стратегия и 
общите политики и тяхното изражение за гражданите на местно и регионално 
равнище и да се представят съответните предложения на 
Междуинституционалната група за Информация (МГИ)24; 

 

− да предложи методи и средства, които да бъдат приложени на регионално и 
местно равнище, за да се намали комуникационният дефицит и да се осигури по-
добро отразяване на последствията от политиките на Европейския съюз в 
ежедневния живот на гражданите от страна на местните и регионалните медии, да 
се увеличи потенциалът за комуникация, информация и медиация на тема 
Европа въз основа на новите средства за комуникация и особено на инструмента 
Web 2.0; 

 

препоръчва: 
− създаване на подходящи инструменти в помощ на демокрацията на участието, 

и по-специално в рамките на Лисабонската стратегия, социалната програма, 
стратегията от Гьотеборг и развитието на механизми от типа „Местна 
програма 21“, които представляват насърчаващи участието и интегрирани 
механизми за разработване на дългосрочни стратегически планове;25 

                                                      
23

 Да общуваме на тема Европа в партньорство: Решение на Европейския парламент от 9 октомври 2008 г. и обща 
декларация на Европейския парламент, на Европейската комисия и на Съвета (P6Ta(2008) 0463). 

24
  Комитетът на регионите вече предлага набор от инструменти за комуникация на членовете на Комитета на регионите и 

на местните и регионалните власти за разясняване на политиката на Европейския съюз на гражданите. CdR 234/2008 fin. 
25

  В резултат на стартиралата през 2002 г. по време на срещата на високо равнище в Йоханесбург за устойчиво развитие 
инициатива, Конференцията на периферните морски региони на Европа (CRPM) и Глобалният форум на Асоциации на 
региони (FOGAR) станаха активни членове на мрежата на регионалните правителства за устойчиво развитие (nrg 4SD). 
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− проучване на възможностите за сътрудничество след влизането в сила на 

Договора от Лисабон между Комитета, местните и регионалните власти и 
останалите институции на ЕС във връзка с разработването на инструмента 
„Европейска гражданска инициатива“, за да се използва неговият потенциал за 
насърчаване на истински европейски политически дебат, а оттам и за повишаване 
на легитимността на системата на многостепенно управление в ЕС; 

 
− укрепване на европейското гражданско възпитание въз основа на уменията и 

опита на регионалните и местните власти; 
 

отправя искане към Европейската комисия: 
− при оценката на мнението на европейските граждани (Евробарометър), да вземе 

предвид нови параметри, които да отразяват реалното участие на регионалните и 
местните власти във функционирането на Европейския съюз и прилагането на 
европейските стратегии и политики; 

 
приканва: 

− държавите-членки да прилагат електронно управление, включващо в по-
висока степен регионите и градовете, а градовете и регионите чрез своята 
комуникационна политика и система за електронно управление да допринасят за 
по-голямо осъзнаване на постиженията и целите на Европейския съюз от страна 
на гражданите; 

 
− европейските институции да въведат комуникационна стратегия тип Web 2.0 и да 

използват новите интернет сайтове за социализиране You tube///EU tube. 
 
4. Засилване на ефикасността на действията на Общността 
 
Многостепенното управление има за цел да подобри действията на Общността в областите, 
които са предмет на най-голяма загриженост от страна на европейските граждани. В едно 
толкова интегрирано пространство, каквото е Европейският съюз, всяко действие на 
Общността има пряко отражение върху териториите и гражданите. Ето защо съответствието 
между европейските цели и териториалното въздействие на тези европейски политики е от 
особено голямо значение. Следователно препоръките, съдържащи се в тази Бяла книга, имат за 
цел постигане на по-добро адаптиране на европейската политика към конкретните и 
многообразни реалности на управление и програмиране, пред които са изправени 
регионалните и местни избраници при изпълнението на основните европейски политики. 
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Изборът на подходящи инструменти е основният критерий, който гарантира ефикасността на 
общностния метод и който подобрява стандартите на европейско управление, като отдава по-
голямо значение на диференцирането и специализацията. Връзката между тези инструменти и 
различните властови равнища е онази гаранция, която осигурява последователност и 
свързаност на европейските действия. Процесите на консултации, експериментиране, анализ на 
въздействието върху териториите, отвореният метод на координация, юридическите 
инструменти за договориране каквито са териториалните пактове или европейската група за 
териториално сътрудничество, следва да бъдат доразвити, за да се преодолее негативното 
влияние на концентрацията при вземане на решения, на разпиляването на дейностите и на 
размиването на резултатите. Тези механизми и инструменти осигуряват нови пътища за 
постигането на стратегическите цели на Европейския съюз. 
 
Разработване и прилагане на общи политики в партньорство 
 
Този гъвкав начин на управление може да бъде адаптиран успешно и с променливи механизми 
към различните общи политики в зависимост от техните характеристики. Политиката на 
сближаване се разглежда като добра практика на многостепенното управление, а политиката в 
областта на околната среда стана лаборатория за изпитване на някои механизми и практики. 
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V. Европейска политика на сближаване: ефекти на лоста за политиките на 
Общността 

 

• От двадесет години политиката на сближаване непрекъснато доказва своята 
добавена стойност и благодарение на разработването на конкретни проекти се 
превърна за гражданите в отличен пример за европейска солидарност. С времето 
тази политика претърпя развитие: създадена с цел да се подпомогне стартирането 
на единния пазар, за да се осигури развитието на най-слабите региони, тя позволи 
намаляването на социалните и икономическите различия, породени от 
последователните разширявания на Европейския съюз, като стана основен 
инструмент за подпомагане на стратегията за растеж и създаване на работни места 
в целия Съюз. Наскоро тази политика бе използвана отново за подкрепа на 
европейския план за икономическо възстановяване. 

• Европейската политика на сближаване, която представлява в настоящия момент 
една трета от бюджета на Общността, изпълнява реално ролята на финансов лост 
и активно междуинституционално партньорство, подсилено чрез въвеждане на 
публично-частни партньорства и на финансови инструменти на Европейската 
инвестиционна банка. Ефектът на лоста на европейската политика на сближаване 
се изразява също в нейната способност да стимулира синергията на европейско 
равнище между местните, регионалните и националните стратегически 
приоритети за развитие. Друг важен аспект на ефекта на лоста, свързан с 
използването на структурните фондове, е увеличаването на институционалния 
капацитет на публичните администрации. Като стимулира техния управленски 
капацитет и хармонизира техните процедури в европейски мащаб, политиката на 
сближаване улесни осъществяването на европейските политики. И накрая, 
благодарение на достойнствата на партньорството и на сътрудничеството между 
публичните институции и заинтересованите участници в гражданското общество, 
тази политика на сближаване позволи да се намерят глобални решения на 
разнородните ситуации в рамките на Европейския съюз. 

• За да се даде по-широко определение на териториалното сближаване, което да 
отчита новите предизвикателства, пред които са изправени регионите и местните 
власти (глобализацията, изменението на климата, енергийната сигурност, 
имиграцията и др.) е необходимо гъвкаво определяне на конкретните цели, към 
които са насочени европейските фондове, в зависимост от присъщите 
характеристики на всеки регион и от неговата стратегия за конкурентоспособност 
и устойчивост. 
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От друга страна, в областите на политическа дейност, в които няма изрична компетентност на 
Европейския съюз, но върху които европейските политики имат въздействие, каквато е 
например жилищната политика или големи сегменти от услугите от общ интерес, 
многостепенното управление е инструмент, който позволява да бъде установен хоризонталния 
характер на тези области и да се излезе извън един прекалено ограничен прочит на 
разпределението на правомощията, за да се постигнат общи цели, при зачитане на 
конституционното и административно многообразие на съответните държави-членки. 
 
За да приложи на практика многостепенното управление, Комитетът на регионите 
 
се ангажира: 

− да планира и лансира инициативи, които имат за цел да разпространяват 
добрите практики в областта на партньорството, свързани с определяне на 
местните, регионалните, националните и наднационалните политически 
приоритети на държавите-членки, както и да подкрепя всички инициативи на 
държавите-членки, на Европейския парламент и на Европейската комисия за 
прилагане на принципа за партньорство с регионалните и местните власти не само 
по време на фазата на изпълнение на политиките, но и най-вече по време на 
тяхното разработване; 

 
− да предложи междуинституционални механизми, които да засилят 

политическия и стратегически характер на оценката на европейската 
политика на сближаване, като се консолидират докладите, изготвени на 
национално и регионално равнище в европейската рамка на анализ и 
прогнозиране; 

 
препоръчва: 

− да се укрепи практиката на партньорство както вертикално между „местните и 
регионалните власти – национално правителство и Европейски съюз“, така и 
хоризонтално „териториални власти – гражданско общество“, по-специално в 
рамките на социалния диалог, като се гарантира участието на гражданите чрез 
създадените за това органи от различните публични администрации, особено 
онези, които поради местоположението си и в съответствие с принципа на 
субсидиарността се намират най-близо до гражданите. Чрез това участие 
различните социални групи биха могли да представят своите оценки, мнения и 
предложения относно различни аспекти на публичните инициативи на 
Общността; 

 
− да се опростят и рационализират административните процедури с цел 

установяване на юридическа, административна и финансова рамка, която е 
благоприятна за иновационните дейности и създаването на нови инструменти за 
стимулиране на иновациите на регионално равнище и увеличаване на методите за 
финансиране (капитал – риск, „бизнес ангели“, микрокредити и др.); 
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− да се увеличи административният капацитет на местните и регионалните 
власти, за да се гарантира компетентно управление на проекти и увеличи обменът 
на добри практики в Европейския съюз в областта на териториалното управление; 

 
отправя искане към Европейската комисия: 

− да проучи за всеки отделен случай възможността за промени в общностите 
политики с цел въвеждане на засилено партньорство; 

 

− да стимулира координацията между действията на структурните фондове, 
секторните програми и програмите за развитие на селските райони; 

 

− да направи оценка на постигнатите успехи в областта на опростяването и 
децентрализацията на управлението на структурните фондове за периода 
2007-2013 г., като обърне особено внимание на пропорционалността на 
административната тежест по отношение на вида и размера на действието, както и 
на степента на въздействие на тази тежест върху регионалните и местните власти. 

 
Координиране на европейския процес 
 
Координираната дейност на различните властови равнища от една страна, и 
координирането на политиките и на инструментите от друга страна, са абсолютно 
необходими за подобряване на европейското управление и за прилагане на европейските 
стратегии. Икономическата криза и консенсусът относно неотложната нужда от координиран 
отговор на равнище ЕС подчертават фундаменталното естество на координацията, но също 
така обясняват трайните затруднения при осъществяването на подобни съвместни действия, 
дължащи се на липса на координация и взаимно доверие. Затова кризата е тест за процеса на 
европейска интеграция. Предизвикателството се състои в способността на Европейския съюз 
да координира политическите действия в подкрепа на възстановяването на икономиката и да 
предложи по-балансирана алтернатива за устойчиво развитие и териториално сближаване, 
благодарение на сътрудничеството между различни заинтересовани участници, на директното 
участие на регионалните и местните власти, както и използването на публично-частно 
партньорство26. Механизмите за европейска интеграция благодарение на общностния метод и 
на междуправителствено сътрудничество трябва да бъдат координирани посредством 
финансови, икономически, социални и териториални инструменти за възстановяване на 
европейската икономика, както и една по-добра координация на политиките за управление на 
кризи (допълнителна гъвкавост в рамките на европейските структурни фондове, Европейския 
фонд за приспособяване към глобализацията, подкрепа от Европейската инвестиционна банка, 
и т.н.) и за излизане от кризи (политики в областта на иновациите, индустриална политика и 
др.).27 
                                                      
26

  Заключение от Европейската среща на високо равнище на регионите и градовете, Прага 5–6 март 2009 г. 
CdR 86/2009 fin. 

27
  Заключения от Европейската среща на високо равнище на регионите и градовете, Прага, 5–6 март 2009 г. 

CdR 86/2009 fin. 
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Общностният метод ще гарантира в максимална степен прилагането на многостепенното 
управление. Въпреки това, без да се поставя под съмнение неговото решаващо значение, 
отвореният метод на координация, който има за цел да допълни общностния метод, основаващ 
се на институционалния триъгълник и на изключителната законодателна инициатива на 
Европейската комисия в области, в които Европейският съюз има само правомощия за 
координация или за оказване на подкрепа, се използва от много години. Прилаган с оглед на 
всеки конкретен случай, при спазване на принципа на субсидиарност, този метод представлява 
средство за насърчаване на сътрудничеството, за обмен на добри практики и за договаряне на 
цели и насоки, общи за държавите-членки. 
 

По отношение на първоначално поставените цели, отвореният метод на координация все 
още не е донесъл очакваната добавена стойност и не удовлетворява регионалните и 
местните власти, които не са достатъчно приобщени. В същото време последните считат, че 
този метод може да бъде разширен и да обхване и редица други области на действие, при 
условие че осигури по-активно включване. 
 
 
VI. Платформа на Комитета на регионите за наблюдение на Лисабонската стратегия 
 

• През 2006 г. Комитетът на регионите създаде платформа за наблюдение на 
Лисабонската стратегия, която днес обхваща над сто региона и градове от 
26 държави-членки. Тази мрежа за обмен и оценка извършва наблюдение на 
включването на регионалните и местните структури в Лисабонското управление и 
на неговата връзка с политиката на сближаване. 

• В своя доклад за наблюдението „Постигане на Лисабонските цели чрез 
разработване на координирани и интегрирани териториални политики“, тази 
платформа подчертава необходимостта за всички заинтересовани управленски 
нива да засилят синхронизирането и координацията на техните политически 
графици и да създадат по-широка гама от правни инструменти. 

• По време на европейската среща на върха на регионите и градовете, състояла се на 
5 и 6 март 2009 година в Прага, Комитетът на регионите постави началото на 
процес на консултации във връзка с бъдещата стратегия за създаване на работни 
места, с цел да се осигури участието на регионалните и местните власти при 
разработване на тази стратегия. (www.lisbon.cor.europa.eu). 

• За да се подобрят рамковите условия за предприятията и особено за малките и 
средните предприятия, Комитетът на регионите има намерение да учреди 
иновационна награда, с която да отличи най-предприемчивите региони в 
Европейския съюз. Наградата „предприемчив европейски регион“, която ще се 
присъжда всяка година, е стимул за регионите да разработват стратегическо 
планиране на дългосрочни икономически и социални устойчиви реформи, които да се 
ползват с широка подкрепа от страна на населението и на заинтересованите страни на 
местно равнище. 
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• Комитетът на регионите има също намерение да даде допълнителен импулс за 
стартиране на нова стратегия за растеж и работни места след Лисабон, като 
едновременно с това осигурява широкото прилагане на десетте принципа на 
"Small business Act" на Европейския съюз на местно и регионално равнище. 

 

Без съмнение Лисабонската стратегия е лишена от координация и продължава да се 
вписва в един изключително низходящ подход. Парадоксът от Лисабон, който платформата 
за наблюдение на Комитета на регионите разкрива, доказва, че степента на приобщаване на 
регионалните и местните власти е недостатъчна и че е крайно наложително да се въведе една 
по-децентрализирана стратегия на Общността за растеж и работни места, основаваща се на 
потенциала на регионите и на градовете, които поради своя експертен опит представляват 
основната движеща сила за иновации, научно-изследователска дейност и образование в 
Европа28. 
 
Възстановяването на европейската икономика изисква също осъществяването на целите на 
"Small Business Act" за Европа, който трябва да бъде предмет на партньорство с местните и 
регионалните власти29. 
 

За да приложи на практика многостепенното управление, Комитетът на регионите 
 

се ангажира: 
− да проучи възможностите за разработване на отворен метод на териториална 

координация и да определи областите на действие на Общността, в които този 
отворен метод на координация ще бъде най-подходящ за регионалните и местните 
власти, с оглед по-специално политиката на имиграция и интеграция, иновациите 
и образованието; 

 

− да представи пред Европейския съвет през март 2010 г. резултатите от 
проведената с регионалните и местните власти консултация относно 
бъдещето на Стратегията за растеж и работни места; 

 

отправя искане: 
− към държавите-членки да подкрепят отворения метод на координация с 

регионални и местни планове за действие, и, обратното, да насърчават 
вземането под внимание на регионалните и местните планове за действие при 
разработването на националните планове, както и да бъде предмет на 
многостепенни договори и в резултат на това призовава Европейската комисия да 
признае съществуването на регионални и местни точки за контакт в рамките на 
мониторинга на отворения метод на координация; 

 
                                                      
28

 EUROCITIES разработва проект с подкрепата на Комисията в рамките на 6-та рамкова програма за изследвания и 
техническо развитие, която улеснява размяната на добри практики, на опит и приложения за устойчиво градско 
развитие. 

29
  Становище на Комитета на регионите на тема „Мисли първо за малките!“ „Small Business Act“ за Европа, 

12 и 13 февруари 2009 г. CdR 246/2008 fin. 
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приканва Европейската комисия и държавите-членки: 
− да реформират отворения метод на координация, така че той да насърчава 

участието в по-голяма степен, като разработят в сътрудничество с местните и 
регионалните власти показатели за управление на участието и териториални 
показатели;30 

 

− да идентифицират в тясно сътрудничество с регионалните и местните власти 
пречките при прилагането на единния пазар, пред които са изправени 
понастоящем регионите, градовете и общините, както и подходящите решения 
за адаптиране на единния пазар към сегашните икономически и социални условия; 

 
− да приобщят по подходящ начин регионите и местните власти в преразглеждането 

на Лисабонската стратегия след 2010 г. 
 
Разработване на интегрирани политики 
 
Интегрираният подход е гарант за ефективността на общите политики. Той предполага 
едно вертикално измерение с по-добра координация и сътрудничество между отделните 
равнища на управление, както и хоризонтално измерение, което налага последователно 
прилагане на отрасловите политики, за да се постигне устойчиво развитие и да се осигури 
синергия с останалите политики на Европейския съюз. 
 
Прилагането на териториалното сближаване като цел на Общността е от основно 
значение за бъдещето на общите политики. В обхвата на териториалното сближаване следва 
да бъдат взети предвид три измерения: едно корективно измерение посредством „намаляване 
на съществуващите различия“, което да осигурява равен достъп на всички граждани до 
основните обществени услуги, независимо от местоживеенето им, второ превантивно 
измерение, целящо „засилване на съгласуваността на отрасловите политики с териториално 
отражение, като при всяко положение се търси развитие на местните ресурси в 
необлагодетелстваните райони, за да се гарантира, че населението ще остане в тези райони“, и 
трето стимулиращо измерение чрез подобряване на „териториалната интеграция“, като се 
насърчава сътрудничеството. 
 

                                                      
30

  "Комитетът на регионите препоръчва да се разработят нови инструменти и особено индикатори, в зависимост от 
нуждите за прилагане на териториалното сближаване, включително чрез междурегионални анализи"; Становище на 
Комитата на регионите по 4-я доклад за сближаването (CdR 274/2008 fin). 
 
„За разработването на подходящи регионални стратегии и политически отговори трябва да се създадат подходящи 
инструменти, позволяващи отчитането на териториалните различия в обществените политики (например наличният 
доход на глава от населението, за да се отчитат трансферите, като допълнение към БВП на човек от населението, 
данъчните приходи, достъпът до различни услуги (транспорт, енергоразпределение, здравеопазване, образование), 
демографската структура и моделите на заселване (данни за разпределението на населението, степента на 
застаряване и коефициентът на зависимост) или дори създаването на синтетични показатели за човешко развитие)"; 
Становище относно Зелената книга за териториално сближаване (CdR 274/2008 fin). 



- 28 - 

CdR 89/2009 fin   FR – TD/FM/YD-CI/TD/AT/YD/FM/gd/ld .../... 

Териториалното сближаване, което с Лисабонския договор се превръща в споделена 
компетентност между Европейския съюз и държавите-членки, трябва да присъства във 
всички секторни политики и да стане олицетворение на многостепенното управление. 
Освен това градското управление е жизненоважно за успешното изпълнение на стратегиите за 
устойчиво развитие в градските зони, не само за да се координират всички равнища на 
управление, но и за да се привлекат местните действащи лица. Градското управление в рамките 
на един интегриран подход трябва да включва трите стълба на устойчивото развитие: околна 
среда, икономика и социални въпроси, за да гарантира истинско социално и териториално 
сближаване. И други общи политики са също така необходими и подходящи за стимулиране на 
един интегриран и последователен подход. От друга страна, селските зони трябва да 
разполагат с интегрирани стратегии, основани на многостепенното управление, които да 
подпомагат устойчивото им развитие и конкурентоспособност. Тези стратегии трябва да 
включват средства за преодоляване на неблагоприятните природни условия, пред които са 
изправени тези зони, както и на дисбаланса между селските и градските зони. 
 
VII. Интегрирана морска политика за Европейския съюз 

 
• Разработването на интегрирана морска политика за Европейския съюз е един от 

редките съществуващи примери на европейско равнище за опит за общ подход 
към редица отраслови политики на базата на териториална типология. 
Започналият през 2006 година със Зелената книга, а след това и със Синята книга 
процес показа високата степен на мобилизация на съответните регионални и 
местни участници за постигане на интегриран подход за управление на морските 
басейни: транспорт, околна среда, възобновяема енергия, икономическо развитие. 
Това са само някои от отраслите, включени в една политика, породена от 
амбицията да се интегрират хоризонтално изискванията, свързани с устойчивото 
развитие и безопасността на нашите морета, признати като основни природни и 
икономически ресурси за европейския континент. 

• Тази амбиция следва да бъде придружена от подходящи мерки за засилване на 
обединяващия ефект на интегрираната политическа морска визия. В това 
отношение Комитетът на регионите счита за необходимо да се преразгледа 
системата за финансиране на Европейския съюз в посока към единна опростена 
система, която да обединява всички морски въпроси - или по-голямата част - в 
рамките на един Европейски крайбрежен и островен фонд и чрез създаване на 
европейска морска платформа, която да обединява регионалните и местните 
власти и заинтересованите участници с цел да разполага с инструмент, който да 
може да съдейства за разделяне на правомощията и за разпространение на добрите 
практики. 
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Оптимизиране и утвърждаване на културата на консултации 
 

От 2002 година започна утвърждаването на култура на консултации, препоръчана от 
Бялата книга за европейското управление, в която се признава, че „инвестирането в 
предварителна добра консултация може да осигури създаването на по-добро 
законодателство, което ще бъде прието по-бързо и ще се прилага и спазва по-лесно". 
 

Диалогът между Европейската комисия и заинтересованите страни преди представянето на 
предложенията и приемането на политическите инициативи може да протече под няколко 
форми: 
 

• консултация в рамките на законодателния процес, и по-точно консултация с 
Комитета на регионите като институционален представител на регионалните и 
местните власти; 

• механизми за отраслова консултация, които отчитат специфичните условия на 
действие на Европейския съюз в различни области на действие; 

• създаване на рамка за консултации, която е в съответствие с минималните 
стандарти за провеждане на консултации; 

• структуриран диалог със сдруженията на местните и регионалните власти. 
 

За прилагане на практика на многостепенното управление, Комитетът на регионите 
 

се ангажира: 
− да развива сътрудничеството с Европейската комисия и европейските и 

националните сдружения на местните и регионалните власти в рамките на 
структуриран диалог в подготвителната фаза на работните законодателни 
програми на Европейската комисия; 

 

− да си сътрудничи с останалите институции на ЕС за разработването на ефективна 
оценка на въздействието от дейностите му, с цел укрепване на ролята му на 
консултативен орган по Договорите и показване на добавената стойност, която 
носи в процеса на вземане на решения в ЕС; 

 

отправя искане към Европейската комисия: 
− да направи отчет за проследяването на нейните политически препоръки под 

формата на устни и писмени въпроси. 
 
По-добро законотворчество 
 
Координацията на законодателния процес съгласно програмата за действие „По-добро 
законотворчество”, подкрепена от Междуинституционалното споразумение за по-добро 
законотворчество, прието от Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия през 
2003 година, следва изцяло да вземе под внимание приноса на регионалните и местните власти, 
както и правните и политически инструменти, които те препоръчват в стратегията за 
подобряване на законодателството. 
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Въз основа на Договорите и в очакване на влизането в сила на Договора от Лисабон, 
вътрешните разпоредби и съществуващите общностни механизми позволяват въвеждането на 
координиран и съгласуван подход за наблюдение и контрол на принципа на 
субсидиарност. В редица държави-членки вече е поставено началото на процес на вътрешна 
реформа, която консолидира работата на регионалните законодателни асамблеи в механизмите, 
препоръчани в Протокола относно прилагане на принципите на субсидиарност и на 
пропорционалност към Лисабонския договор, така че те да действат като елемент от 
парламентарната система на тяхната страна или камарите на националния парламент. Този 
подход на зачитане на националните конституционни структури заслужава да бъде разширен. 
 
От друга страна, трябва да бъде подобрен капацитетът на регионалните и местните власти да 
разбират правото на Общността, за да се увеличи правната сигурност в рамките на 
Европейския съюз и да се улесни доброто транспониране на законодателството на 
Общността. В това отношение необходимостта от по-активно включване на регионалните и 
местните власти се обосновава от факта, че въздействието на дадена директива или регламент 
на Общността може да се различава значително във всяка държава-членка поради 
особеностите на вътрешната си териториална организация, степента на автономност на 
регионалните и местните власти и обхвата на техните правомощия. Затрудненията, които се 
срещат при транспонирането на директивите „Депониране на отпадъци“31 и „Възлагане на 
обществени поръчки за строителство, доставки и услуги“32 представляват важни примери за 
необходимостта от включване на регионалните и местните власти в целия процес на изготвяне 
на законодателството на Общността 33. 
 
Анализите на въздействието на предложенията за общностно законодателство са важен 
инструмент, който помага за по-добро законотворчество на равнището на Общността. 
Анализът на въздействието трябва да обръща внимание на изпълнението и прилагането на 
законодателството. В този контекст е от основно значение териториалният аспект на новото 
законодателство да заема централно място в настоящите анализи на Комисията на 
въздействието. За да преценят добре този териториален аспект, службите на Комисията трябва 
на по-ранен етап да установят последиците на новото законодателство за регионите и 
общините. Комитетът на регионите може да играе съществена роля в това отношение. 

                                                      
31

  Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци - ОВ L 182, 16.7.1999 г., 
стр. 1-19; Директива 2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно отпадъците – ОВ L 
114, 27.4.2006 г., стр. 0009 – 0021. 

32
  Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на 

процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги (30.04.2004 г.). ОВ L 134, 
30.4.2004 г., стр. 114–240. 

33
  На Европейския институт по публична администрация (EIPA) беше възложено проучване на тема „Отражение на 

европейското право на местно равнище“, което ще разгледа именно тези два практически случая. Резултатите ще бъдат 
представени на Групата на високо равнище за управлението и Европейския съюз по време на шведското 
председателство през месец октомври 2009 година. 
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VIII. Мрежата за наблюдение на субсидиарността на Комитета на регионите: подходящ 
инструмент за засилване на демократичната отговорност и участието в 
законодателния процес на Европейския съюз 

 
• Принципът на субсидиарност има за цел да гарантира, че в областите, в които 

Общността няма изключителни правомощия, решенията се вземат на възможно 
най-целесъобразното равнище. При това в тези области трябва да се провеждат 
тестове, за да се гарантира, че действието на Общността е оправдано предвид 
наличните възможности на национално, регионални и местно равнище. 

• Мрежата за наблюдение на субсидиарността е създадена от Комитета на 
регионите и се състои в момента от 96 членове (регионални и местни власти, 
национални и регионални парламенти, сдружения на местните и регионалните 
власти). Тя провежда онлайн консултации на своя интернет сайт и има за цел: 

• да организира консултации на партньорите от мрежата относно документите и 
предложенията на Европейската комисия, които допринасят за анализа на 
прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, както и да 
оценява въздействието на предложените мерки. По този начин мрежата улеснява 
комуникацията между регионалните и местните власти и Комитета на регионите 
по въпросите на европейския законодателен процес; 

• да служи като място за информация, което да позволи на регионалните и 
местните власти да получат по-бърз достъп до интересуващата ги информация 
относно Европейския съюз и да осигури допълнителен канал за изразяване на 
техните мнения; 

• да оказва помощ на Комитета на регионите при разширяването на неговата 
база консултации, като му осигури достъп до политическите и 
административните структури на регионите и градовете на Европа, предоставяйки 
тези ресурси на разположение на неговите докладчици; 

• да включи членовете на мрежата за наблюдение на субсидиарността в бъдещите 
проучвания на териториалното въздействие на предложенията на Комисията на 
ранен етап на предзаконодателния процес. 

 
За да приложи на практика многостепенното управление, Комитетът на регионите 
 

се ангажира: 
− да активизира своето участие в процеса на мониторинг на плана за действие 

„По-добро законотворчество” и да усъвършенства своя вътрешен 
политически процес и своите консултации с помощта на интерактивни 
платформи за получаване на надеждна информация относно отчитането на 
местното и регионалното измерение при изготвянето на законодателството; 

 
− да консолидира своите междуинституционни връзки със Съвета, Европейската 

комисия и Европейския парламент през целия законодателен процес; 
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− да разработи съвместно с националните парламенти и с регионалните 

законодателни асамблеи "modus operandi" за извеждане на преден план на 
позицията на регионалните и местните власти във всички държави-членки както в 
предварителната фаза, така и в рамките на системата за ранно предупреждение;34 

 
− да допринася за работата на групата на високо равнище, в която участват 

независими заинтересовани страни по въпросите, свързани с намаляване на 
административните разходи, да се произнася по направените предложения и да 
предвиди без отлагане създаването на група на високо равнище на местните и 
регионалните власти; 

 
отправя искане: 

− към междуинституционалното споразумение „По-добро законотворчество” 
между Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия да бъде добавен 
протокол за споразумение с Комитета на регионите, по-специално относно 
прилагането на някои механизми за оценка и консултация; 

 
отправя искане към Европейската комисия: 

− да продължи усилията за опростяване на нормативната уредба, особено в 
рамките на политиката на сближаване и да разработи един регионален вариант на 
националните планове за действие за опростяване на законодателството; 

 
− да осигури улеснен достъп на регионалните и местните власти до комитетите 

в рамките на комитологията и до експертните групи, които са натоварени да 
приложат плана за действие „По-добро законотворчество”35 36; 

 
приканва държавите-членки: 

− да въведат система за консултации на регионалните и местните власти за 
улесняване на транспонирането на европейското законодателство; 

 
− да гарантират, че при транспонирането и прилагането на европейското 

законодателство ще се зачита вътрешното разпределение на правомощията; 
 
− да продължат работата по предложението за харта за регионална демокрация в 

рамките на Съвета на Европа. 
 

                                                      
34

  Конференцията на европейските регионални законодателни събрания (CALRE) създаде мрежа на техническо и 
политическо ниво за мониторинг на прилагането на принципа на субсидиарност. 

35
 Доклад от семинара на високо равнище относно местното самоуправление (Биариц, 14-16 септември 2008 година). 

36
  Конференцията на европейските региони със законодателни правомощия (REGLEG) организира обмен на добри 

практики относно участието на експерти от регионите със законодателна власт в рамките на процедурата по 
комитология и в рамките на експертната група на Комисията, както и на работните групи на Съвета. 
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Оценка на териториалното въздействие на намесата на Общността 
 
Механизмите за оценка позволяват да се установи дали решенията са взети и приложени на 
съответното ниво, да се определят подходящите политически инструменти, сферата и силата 
на действие на намесата на Общността. Предстои сериозна работа за определяне на понятието 
за териториално въздействие, на общите цели и тяхното адаптиране към специфичните 
особености на отделните територии и за разработване на добри количествени и качествени 
показатели. Тя може да допринесе освен това за внасяне на конкретно съдържание в принципа 
за териториално сближаване. 
 
За прилагане на практика на многостепенното управление Комитетът на регионите 
 
се ангажира: 

− да разшири сътрудничеството с Европейската комисия в рамките на 
изпълнението на споразумението за сътрудничество с цел предаване на 
мотивираните становища на регионалните и местните власти по отношение 
анализа на въздействието от предложенията на Комисията в начален стадий от 
законодателния процес; 

 
− да организира с подкрепата на Комитета на Европейската комисия за оценка на 

въздействието „група на високо равнище“ с технически характер за оценка на 
териториалното въздействие на големите европейски политики, с цел да 
бъдат взети необходимите мерки за подобряване на законодателството, за 
опростяване на административните процедури и за повишаване на степента на 
възприемане на европейските политики от страна на гражданите; 

 
препоръчва: 

− систематизиране на анализа на териториалното въздействие благодарение на 
предварително обсъждане на политическото решение от различните 
заинтересовани субекти, така че да бъде предвидено икономическото и 
социалното въздействие, както и въздействието върху околната среда на 
законодателните и незаконодателните предложения на Общността, отнасящи се до 
териториите; 

 
− да се подобрят механизмите за оценка на териториалното въздействие, когато по 

време на законодателния процес се предлагат съществени изменения на 
първоначалните предложения; 

 
− да се създадат благоприятни условия за оценка ex post, така че местното и 

регионалното отражение на някои директиви, включително транспонирането и 
изпълнението на регионално и местно равнище на европейските законодателни 
актове да бъдат разгледани и отчетени в доклада на Комисията за оценка на 
въздействието; 
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− европейските и националните статистики да отразяват многообразието на 

териториалната действителност за по-точно определяне на въздействието на 
европейските политики върху териториите; 

 
отправя искане към Европейската комисия: 

− да включи показателя за многостепенно управление в различните си таблици за 
резултатите от оценката на някои ключови за европейската интеграция политики, 
с цел да се прецени реалното въздействие на действията на Общността, като 
подчертава необходимостта от засилване на регионалното и местното 
измерение на Сравнителната таблица на резултатите от вътрешния пазар. 

 
Развитие на потенциала за териториално сътрудничество 
 

За постигане на целите за икономическо, социално и териториално сближаване е 
необходимо активизиране на териториалното сътрудничество. Възможностите за 
вертикално и хоризонтално партньорство са гарантирани от политическа, правна и финансова 
рамка за транснационално сътрудничество, която позволява осъществяване на сътрудничество 
между редица територии от различни европейски страни. Тези възможности следва да бъдат 
широко насърчавани през следващите години. 
 

На практика в рамките на една географска зона сътрудничеството дава възможност на 
политическите власти и на администрацията на различно равнище да си сътрудничат и да 
работят за общите интереси, като подобряват условията на живот на населението и използват 
съвместно ресурсите и уменията. 
 
Предвид предстоящото консолидиране на Европейската група за териториално сътрудничество 
и преразглеждането на нейния правилник, Комитета на регионите реши да отправи 
предложения за оптимизиране на добавената стойност на този инструмент. 
 
IX. Европейска група за териториално сътрудничество (GECT) 

 
• Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) е нов правен 

инструмент на Общността (Регламент №1082/2006) за стабилизиране на 
териториалното сътрудничество между различни равнища на управление и между 
отделни страни. Той е особено целесъобразен в перспективата на укрепване на 
политиката на териториално сближаване. В момента в Европа се създават около 
тридесетина ЕГТС, като шест вече са регистрирани. 

• Измерението на многостепенното управление е в центъра на процеса за 
формиране, установяване и управление на Европейската група за териториално 
сътрудничество (ЕГТС). На практика тази група позволява да се обединят според 
променлива институционална геометрия публичните власти съгласно тяхната 
степен на компетентност и да се установи разширено партньорство със 
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социалните и икономическите субекти. Сферите на действие на ЕГТС, според 
първоначалния опит, са разнообразни: от здравеопазване до гражданска защита, 
от икономическо развитие до защита и стимулиране на природните ресурси, от 
обучение до политика на научни изследвания и иновации и т.н. 

• Комитетът на регионите работи съвместно с териториалните власти, с 
Европейската комисия, с Европейския парламент и с държавите-членки за 
оптимизиране на потенциала на този инструмент и за улесняване на създаването 
на публично пространство за комуникация, информация, анализ, изследвания и 
експертна мрежа. 

 

Вътрешната стратегия на Европейския съюз се насочва и към развитието на 
макрорегиони. Този новаторски подход, обаче, изисква много голяма последователност при 
разработването на стратегията и нейното включване в европейския процес. Тя трябва 
задължително да бъде съпътствана от многостепенно управление, което да определи нов вид 
партньорство, с цел сближаване на вътрешните и външните политики на Съюза. Поуките, 
извлечени от прилагането на стратегията за Балтийско море и предстоящия старт на 
стратегията за река Дунав, възможностите, предоставени от Плана за действие за разширено 
съседство за най-отдалечените територии, ще имат съществено значение при определянето на 
целесъобразността на тези макрорегиони по отношение на европейското управление, на 
развитието на териториалното сътрудничество и целта за териториално сближаване. 
 

X. Стратегия за Региона на Балтийско море 
 

• Стратегията за района на Балтийско море има за цел да поднови сътрудничеството 
в този морски басейн за подобряване на състоянието на околната среда в региона, 
за подкрепа на неговото устойчиво икономическо развитие, за подобряване 
нивото му на достъпност и за повишаване на неговата сигурност. Тази 
интегрирана стратегия, на основата на участието, която се разработва в момента, 
представлява показателен случай за прилагане на многосекторни политики, 
изпълнявани от множество субекти и насочени към даден европейски 
макрорегион. Намерението е в стратегията да бъдат включени различните линии 
на програмиране и финансиране на европейско, национално и междунационално 
ниво, като създава възможност за стимулиране на програмите на политиката на 
сближаване като реферативна рамка. 

• Управлението ще определи степента на успеха на тази Стратегия. Нейното 
развитие предполага на практика многостепенен подход, със задълбочено 
сътрудничество на европейско, национално, регионално и местно равнище, както 
и на трансгранично ниво и между частния и публичния сектор37. 

 

                                                      
37

  Становище на Комитета на регионите за "Ролята на териториалните власти в новата стратегия за Балтийско море" 
CdR 381/2008 fin. 
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За да приложи на практика многостепенното управление, Комитетът на регионите 
 

се ангажира: 
− да направи оценка на целесъобразността на стратегиите за макрорегионално 

развитие в светлината на участието на регионалните и местните власти във 
фазата на замисляне, изготвяне, прилагане, информиране на гражданите и оценка, 
както и в съответните планове за действие. В този случай е необходимо да се 
поиска достатъчна дотация от европейския бюджет за осигуряване на подходящи 
финансови ресурси и механизми; 

 
− да сътрудничи с Европейската комисия, с държавите-членки и останалите 

заинтересовани институции за осигуряване на решителни действия по 
комуникация и оперативна подкрепа за стартиране на новите ЕГТС, както и 
за обмена на добри практики в рамките на вече създадените групи; 

 
− да осигури своя принос при евентуално преразглеждане на Регламент 

№1082/2006 относно ЕГТС, на базата на опита на неговата експертна група38, по-
специално с цел по-добро интегриране на социалните и икономическите 
партньори, по-лесно приложение по външните граници на Европейския съюз, по-
голяма гъвкавост на процедурите за регистрация, позоваване на основните 
законодателни европейски текстове, които са силно обвързани с трансграничното 
измерение (например трансгранично здравеопазване), предвиждане на 
стимулиращи мерки, включително юридически, икономически и финансови, на 
европейско или на национално равнище, и за насърчаване на този инструмент в 
общностния юридически ред в Европа; 

 
препоръчва: 

− да бъдат предоставени допълнителни ресурси за трите аспекта на 
териториално сътрудничество, поради неговия безспорен принос към процеса 
на европейска интеграция; 

 
отправя искане към: 

− Европейската комисия да посочи в следващия си доклад за 
оценка/преразглеждане на Регламента относно ЕТТС какви пътища вижда за 
максимално използване на този правен инструмент; 

 

                                                      
38

  Комитетът на регионите създаде експертна група от представители на териториалните власти и на 
научноизследователски институти от 23 различни страни. Тази група има за цел: 
- да извърши мониторинг и да приложи разпоредбите на Регламента на ниво държави-членки; 
- да улесни обмена на опит относно създаването на ЕГТС на териториално равнище и да сподели знанията за 

свързаните с това най-добри практики; 
- да определи възможното използване на ЕГТС като инструмент за териториално развитие; 
- да подобри комуникацията по отношение на възможностите и предизвикателствата, които се изправят пред ЕГТС 

на териториално равнище. 
Уебсайт: www.cor.europa.eu/egtc.htm. 
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− Европейската комисия и държавите-членки да работят за популяризиране на 
този инструмент, като увеличат значително вътрешната информация в рамките 
на генералните дирекции и министерствата и посочват неговата полза; 

 
− държавите-членки да сътрудничат лоялно с регионите и местните власти в 

процеса на създаване на ЕГТС, за да гарантират бързото им развитие и 
осъществяване в съответствие с буквата и духа на Регламент 1082/2006. 

 
Насърчаване на новаторските и основаните на партньорството методи на управление 
 
Икономическите, технологичните и обществените промени налагат да се променят начинът на 
мислене и практиките. Общностният метод следва да бъде обогатен с иновационни и 
експериментални практики на базата на опита и компетентността на местните и 
регионалните представители, заемащи изборна длъжност, които най-често са натоварени 
с изпълнението на общите политики и прилагането на общностното законодателство. 
 
В това отношение експериментирането представлява инструмент за добро управление, който 
позволява провеждане в малък мащаб на дейности и тестване на техните резултати с цел 
последващо масово приложение, ако резултатите са убедителни, и основаване на решението на 
политически отговорните за вземане на решенията лица на вече проверени данни на 
териториално равнище. 
 
От друга страна, договарянето, което, в рамките на европейската регионална политика, доведе 
до възприемане на европейските стратегически приоритети на национално, регионално и 
местно равнище и задълбочи координацията на прилаганите публични политики, както и на 
техния административен капацитет, следва да обхване и други европейски политики. 
 
 
 
За да приложи на практика многостепенното управление, Комитетът на регионите 
 
се ангажира: 

− да направи предложения в подкрепа на използването на експериментирането на 
местно и регионално равнище в някои области на намеса на Европейския съюз, 
като стратегията за растеж и работни места, социалната програма, политиката на 
интеграция, политиката в подкрепа на иновациите, политика на сближаване, 
устойчивото развитие или гражданската защита; 

 
− да разработи насоки за действие с цел по-често прилагане на метода за 

контролирано експериментиране за установяване на въздействието от 
мащабните реформи на общностните политики, особено на общата 
селскостопанска политика; 
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− да защитава перспективата за сключване на целеви договори, така както бяха 
планирани през 2001 г., и да предложи актуализиране на политическите и 
правните условия за тяхното прилагане, най-вече с помощта на гъвкави и 
разнообразни тристранни инструменти. При това от особено значение е 
пълното зачитане на институционалната и процедурната автономия на държавите-
членки не само при транспонирането, но преди всичко при прилагането на 
правото на Общността; 

 

препоръчва: 
− създаването на европейски териториални пактове, които да обединяват на 

доброволна основа отделните компетентни управленски равнища, за да се 
адаптира изпълнението на големите цели и на политическите приоритети на 
Европейския съюз чрез партньорство с регионалните и местните власти39; 

 
− да се предвиди европейските териториални пактове да включват участието на 

институция или агенция на Европейския съюз, на националните власти и на една 
или няколко териториални власти, посочването на поставените европейски 
политически цели и тяхното реално осъществяване на съответните територии, 
система за мониторинг и накрая определяне на бюджетна структура, която да 
обединява необходимите за реализиране на тези цели вноски от отделните 
субекти; 

 
приканва: 

− обсъжданията да бъдат насочени към въпроса за финансиране на европейските 
териториални пактове и създаване на възможни синергии на европейско 
равнище между съществуващите в съответните области бюджетни линии и 
структурните фондове, от една страна, и, от друга страна, наличните бюджетни 
линии на местно, регионално и национално ниво, без да се създава допълнителен 
финансов инструмент за европейската регионална политика, нито да се търсят за 
тази цел допълнителни финансови средства; 

 
− местните и регионалните власти, проявяващи интерес да се ангажират в този 

процес, да заявят интереса си в рамките на започналата консултация за 
прилагане на Бялата книга. 

 

                                                      
39

  Становище на Комитета на регионите за „Въвеждане на Европейските териториални пактове: предложения за ревизия 
на тристранните договори и споразумения“. CdR 135/2006 fin. 
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5. Прилагане и проследяване на Бялата книга 
 
С публикуването на Бялата книга Комитетът на регионите пое инициативата да предложи 
своето виждане за общностния метод, основаващ се на такъв начин на управление, който 
приобщава местните и регионалните власти към изготвянето и прилагането на политиките на 
Общността. Това виждане се позовава на напредъка, стимулиран от Бялата книга за 
европейското управление на Европейската комисия, приета през 2001 г., като същевременно 
описва целите и предизвикателствата пред споделеното управление в Европа. Развитието на 
европейска култура за многостепенно управление е постоянно предизвикателство. Поради това 
той ще извършва редовно оценка на постигнатите резултати от прилагането на това споделено 
управление и ще представя на всеки три години доклад за състоянието на многостепенното 
управление в рамките на Европейския съюз. 
 
След публикуването на Бялата книга Комитетът на регионите ще постави началото на процес 
на съгласуване с институциите на Общността с цел конкретизиране на насоките и на 
представените ангажименти. 
 
От друга страна, той започва консултация за събиране на мнения от институциите, от 
асоциациите и от заинтересованите страни, като ги приканва да представят своите забележки 
относно най-добрия начин за прилагане на многостепенното управление в Европа. 
Коментарите могат да се изпращат до 30 ноември 2009 г. на следния адрес: 
 

Comité des Régions de l'Union européenne 
Cellule de Prospective 
Bureau VMA 0635 
101 Rue Belliard 
B-1040 Bruxelles / Brussels 

 
или на електронен адрес: governance@cor.europa.eu40 

                                                      
40

  Процесът на мониторинг на Бялата книга ще бъде придружен от дейностите на Работните групи на Комитета на 
регионите www.cor.europa.eu/ateliers. 
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5.1 Комитетът на регионите ще разработи, на базата на резултатите от общата консултация 

и на поуките от извършеното съгласуване с институциите и със заинтересованите 
страни, план за действие за прилагане на тези препоръки. 

 
 
Брюксел, 17 юни 2009 г. 
 

Председател 
на Комитета на регионите 

 
 
 
 

Luc Van den Brande  

 

 Генерален секретар 
на Комитета на регионите 

 
 
 
 

Gerhard Stahl  
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II. ПРОЦЕДУРА 
 

Заглавие 
 

Бяла книга на Комитета на регионите за 
многостепенно управление 

Отправни документи - 
Правно основание Член 265 (5) TEC 

Процедурно основание -  
Дата на сезиране на Съвета/ 
Дата на писмото от Комисията 

- 

Дата на решение на Председателя/ 
Бюрото 

25 ноември 2008 г. 

Компетентна комисия Комисия по конституционни въпроси, европейско 
управление и пространство на свобода, сигурност и 
правосъдие 

Докладчици Luc Van den Brande (BE/PPE), член на фламандския 
парламент 
Michel Delebarre (FR/PSE), кмет на гр. Дюнкерк 

Обяснителна бележка Работен документ (CdR 371/2008) и  
(CdR 371/2008 rév 1) 

Разглеждане в комисия 6 май 2009 г. 
 

Дата на приемане в комисия 6 май 2009 г. 
 

Резултат от гласуването в комисия Документът е приет с мнозинство 
 

Дата на приемане на пленарна 
сесия 

17 юни 2009 г. 
 

Предходно становище на Комитета Становище на Комитета на регионите относно „Пакет 
от мерки за по-добро законотворчество 2005 г. и 
2006 г.“ (CdR 397/2006 fin41) 
Становище на Комитета на регионите относно „Бяла 
книга за европейското управление“ 
(CdR 103/2001 fin42) 
Становище на Комитета на регионите относно 
„Проследяване на Бялата книга за европейско 
управление“ (CdR 19/2003 fin43) 

 

_____________ 
 

                                                      
41

 ОВ С 305 от 15.12.2007 г., стр. 38. 
42

  ОВ С 192 от 12.08.2002 г., стр. 24. 
43

  ОВ С 256 от 24.10.2003 г., стр. 24. 
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