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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно ролята на политиката на сближаване в най-отдалечените региони на 
Европейския съюз в контекста на стратегията „Европа 2020“
(2011)2195 (INI).

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,

– като взе предвид разпоредбите на членове 355 и 349 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), който дава особен статут на най-
отдалечените региони (НОР), и член 107, параграф 3, алинея а) от ДФЕС относно 
режима на държавните помощи в тези региони,

– като взе предвид член 174 и следващите го членове от ДФЕС, които поставят за цел 
икономическото, социално и териториално сближаване и които определят 
структурните финансови инструменти за тяхното постигане,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 26 май 2004 г., озаглавено 
„Засилено партньорство за най-отдалечените региони“ (COM(2004)0343),

– като взе предвид своята резолюция от 28 септември 2005 г. относно засиленото 
партньорство за най-отдалечените региони1,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 12 септември 2007 г., озаглавено 
„Стратегия за най-отдалечените региони: постижения и перспективи“ 
(COM(2007)0507), и работния документ на службите на Комисията от 12 септември 
2007 г., придружаващ това съобщение, озаглавен „Стратегия за най-отдалечените 
региони: постижения и перспективи“ (SEC(2007)1112),

– като взе предвид своята резолюция от 20 май 2008 г. относно стратегията за най-
отдалечените региони: постижения и перспективи2,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 17 октомври 2008 г., озаглавено 
„Най-отдалечените региони: преимущество за Европа“ (COM(2008)0642),

– като взе предвид Зелената книга на Комисията от 22 април 2009 г. относно реформа 
на общата политика в областта на рибарството (COM(2009)0163),

– като взе предвид съвместния меморандум за най-отдалечените региони от 14 
октомври 2009 г. относно „Най-отдалечените региони до 2020 г.“,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 6 ноември 2009 г., озаглавено 
„Съставни елементи на едно ново партньорство между ЕС и отвъдморските страни 
и територии (ОСТ)“ (COM(2009)0623),

– като взе предвид своята резолюция от 25 февруари 2010 г. относно Зелената книга 

                                               
1 OВ C 227 E от 21 септември 2006 г., стр. 512.
2 Ратифицирани текстове, P6_TA(2008)0210.
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относно реформа на общата политика в областта на рибарството1,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено 
„ЕВРОПА 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж 
(COM(2010)2020),

– като взе предвид своята резолюция от 20 май 2010 г. относно принос на политиката 
на сближаване към постигането на целите от Лисабон и на целите на стратегията 
„ЕС - 2020“2,

– като взе предвид меморандума на Испания, Франция, Португалия и най-
отдалечените региони от 7 май 2010 г. относно „Обновена визия за европейската 
стратегия по отношение на най-отдалечените региони“,

– като взе предвид заключенията от заседание 3022 на Съвета по общи въпроси от 14 
юни 2010 г.3,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 30 юни 2010 г., озаглавено „Европа 
— водеща световна туристическа дестинация — нова политическа рамка за 
европейския туризъм“ (COM(2010)0352),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 26 август 2010 г., озаглавено 
„Програма в областта на цифровите технологии за Европа“ (COM(2010)0245),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 15 септември 2010 г., озаглавено 
„Младежта в движение: Инициатива за разгръщане на потенциала на младите хора с 
цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в Европейския 
съюз“ (COM(2010)0477),

– като взе предвид първия доклад на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета от 24 септември 2010 г. относно резултатите от реформата на POSEI от 2006 
г. (COM(2010)0501),

– като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета от 24 септември 2010 г. за определяне на специфични мерки за селското 
стопанство в най-отдалечените райони на Съюза (COM(2010)0498),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 6 октомври 2010 г., озаглавено 
„Водеща инициатива на стратегията „Европа 2020” – Съюз за иновации“ 
(COM(2010)0546),

– като взе предвид своята резолюция от 14 декември 2010 г. относно добро 
управление в рамките на регионалната политика на ЕС: процедури за оказване на

                                               
1 Ратифицирани текстове, P7_TA(2010)0039.
2 Ратифицирани текстове, P7_TA(2010)0191.
3 Документ № 11021/10 на Съвета.
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съдействие и контрол от страна на Европейската комисия1,

– като взе предвид своята резолюция от 21 октомври 2010 г. относно интегрираната 
морска политика (ИМП) - Оценка на постигнатия напредък и нови 
предизвикателства2,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 27 октомври 2010 г., озаглавено „За 
Акт за единния пазар – за изграждане на високо конкурентна социална пазарна 
икономика: 50 предложения с оглед подобряване на условията на работа, 
предприемачество и търговия за всички нас” (COM(2010)0608),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 24 януари 2011 г., озаглавено 
„Интегрирана индустриална политика за ерата на глобализацията – извеждане на 
преден план на конкурентоспособността и устойчивото развитие“ 
(COM(2010)0614),

– като взе предвид своята резолюция от 14 декември 2010 г. относно постигане на 
действително териториално, социално и икономическо сближаване в ЕС –
задължително условие за конкурентоспособност на световно равнище?3,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 9 ноември 2010 г., озаглавено 
„Заключения от петия доклад за икономическото, социалното и териториалното 
сближаване: бъдещето на политиката на сближаване“ COM(2010)0642),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 23 ноември 2010 г., озаглавено 
„Програма за нови умения и работни места: европейският принос за постигане на 
пълна заетост“ (COM(2010)0682),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 16 декември 2010 г., озаглавено 
„Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване: европейска 
рамка за социално и териториално сближаване“ (COM(2010)0758),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 26 януари 2011 г., озаглавено 
„Европа за ефективно използване на ресурсите — водеща инициатива на 
стратегията „Европа 2020“ (COM(2011)0021),

– като взе предвид своята резолюция от 9 март 2011 г. относно промишлената 
политика в ерата на глобализацията4,

– като взе предвид Бялата книга на Комисията, озаглавена „Пътна карта за 
постигането на Eдинно европейско транспортно пространство – към 
конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“ 
(COM(2011)0144),

                                               
1 Ратифицирани текстове, P7_TA(2010)0468.
2 Ратифицирани текстове, P7_TA(2010)0386.
3 Ратифицирани текстове, P7_TA(2010)0473.
4 Ратифицирани текстове, P7_TA(2011)0093.
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– като взе предвид своята резолюция от 23 юни 2011 г. относно доклада за 2010 г. 
относно изпълнението на програмите на политиката на сближаване за периода 2007 
- 2013 г.1,

– като взе предвид своята резолюция от 23 юни 2011 г. относно настоящото 
положение и бъдещото взаимодействие за постигане на по-голяма ефективност на 
Европейския фонд за регионално развитие и другите структурни фондове2,

– като взе предвид своята резолюция от 12 май 2011 г. относно Съюз за иновации: 
преобразуването на Европа за приспособяване към един свят, превъзмогнал 
кризата3,

– като взе предвид своята резолюция от 8 юни 2011 г. относно „Отвъд БВП − 
Измерване на напредъка в свят на промени“4,

– като взе предвид своята резолюция от 12 май 2011 г. относно „Младежта в 
движение“ - рамка за подобряване на системите за образование и обучение в 
Европа”5,

– като взе предвид своята резолюция от 5 май 2010 г. относно нова програма за 
цифровите технологии за Европа: 2015.eu6,

– като взе предвид своята резолюция от 8 юни 2011 г. относно „Инвестиция за 
бъдещето: нова Многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, 
устойчива и приобщаваща Европа“7,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 29 юни 2011 г., озаглавено „Бюджет
за стратегията „Европа 2020“ (COM(2011)0500 - части 1 и 2),

– като взе предвид предложението за регламент на Съвета от 29 юни 2011 г. за 
определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014-2020 
(COM(2011)0398),

– като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2011 г. относно петия доклад на 
Европейската комисия относно сближаването и стратегията за политиката на 
сближаване за периода след 2013 г.8,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 13 юли 2011 г. относно реформа на 
общата политика в областта на рибарството (COM(2011)417),

                                               
1 Ратифицирани текстове, P7_TA(2011)0283.
2 Ратифицирани текстове, P7_TA(2011)0286.
3 Ратифицирани текстове, P7_TA(2011)0236.
4 Ратифицирани текстове, P7_TA(2011)0264.
5 Ратифицирани текстове, P7_TA(2011)0230.
6 Ратифицирани текстове, P7_TA(2010)0133.
7 Ратифицирани текстове, P7_TA(2011)0266.
8 Ратифицирани текстове, P7_TA(2011)0316.
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– като взе предвид своята резолюция от 27 септември 2011 г. относно усвояване на 
средствата от структурните фондове и Кохезионния фонд: поуки за бъдещата 
политика на сближаване на ЕС1,

– като взе предвид своята резолюция от 27 септември 2011 г. относно Европа –
водеща световна туристическа дестинация – нова политическа рамка за европейския 
туризъм2,

– като взе предвид своята резолюция от 26 октомври 2011 г. относно програма за нови 
умения и работни места3

– като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета от 6 октомври 2011 г. за определяне на общоприложими разпоредби за 
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 
Европейския фонд за морско дело и рибарство, обхванати от общата стратегическа 
рамка, и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1083/2006 (COM(2011)0615),

– като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета от 6 октомври 2011 г. относно специални разпоредби по отношение на 
Европейския фонд за регионално развитие и целта „Инвестиции за растеж и работни 
места“ и за отмяна на Регламент (EО) № 1080/2006 (COM(2011)0614),

– като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета от 6 октомври 2011 г. относно Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент 
(EO) № 1084/2006 (COM(2011)0612),

– като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета от 6 октомври 2011 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1081/2006 (COM(2011)0607),

– като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета от 6 октомври 2011 г. за програма на Европейския съюз за социална промяна 
и социални иновации (COM(2011)0609),

– като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета от 6 октомври 2011 г. относно специални разпоредби за подкрепа от 
Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално 
сътрудничество“ (COM(2011)0611),

– като взе предвид предложението за Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 6 октомври 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 
1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно 

                                               
1 Ратифицирани текстове, P7_TA(2011)0403.
2 Ратифицирани текстове, P7_TA(2011)0407.
3 Ратифицирани текстове, P7_TA(2011)0466.
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Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) с цел по-голяма 
яснота, опростяване и усъвършенстване на процеса на създаване и функциониране 
на такива групи (COM(2011)0610),

– като взе предвид доклада от 12 октомври 2011 г., озаглавен „Най-отдалечените 
региони на Европа и eдинният пазар: влиянието на ЕС в света“ на члена на 
Европейската комисия г-н Michel Barnier, представен от г-н Pedro Solbes Mira,

– като взе предвид съобщението на Европейската комисия и на Съвета от 18 октомври 
2010 г., озаглавено „Становище на Комисията съгласно член 355, параграф 6 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз относно инициативата на 
френското правителство за изменение на статута на Сен Бартелеми по отношение на 
Европейския съюз“ (СОМ(2010)0559) и Решение 2010/718/ЕС на Европейския съвет 
от 29 октомври 2010 г. за изменение на статута по отношение на Европейския съюз 
на остров Сен Бартелеми1,

– като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2011 г. относно Европейската 
платформа срещу бедността и социалното изключване 2,

– като взе предвид окончателната декларация от Седемнадесетата конференция на 
председателите на най-отдалечените региони на Европейския съюз от 3 и 
4 ноември 2011 г.,

– като взе предвид работната програма на Комисията за 2012 година „Постигане на 
европейско обновление“ от 15 ноември 2011 г. (COM(2011)0777),

– като взе предвид Регламент (EС) 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета 
от 30 ноември 2011 г. за установяване на програма за подпомагане на по-
нататъшното развитие на интегрираната морска политика3,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 30 ноември 2011 г., озаглавено 
„Хоризонт 2020“ – Рамкова програма за научни изследвания и иновации”  
(СОМ(2011)0808), предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета от 30 ноември 2011 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ – рамкова 
програма за научни изследвания и иновации  (2014-2020 г.) (СОМ(2011)0809) и 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 
2011 г. за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в 
„Хоризонт 2020“ – рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014-2020 
г.) (COM(2011)0810),

– като взе предвид своята резолюция от 15 декември 2011 г. относно „Пътна карта за 
постигането на Eдинно европейско транспортно пространство – към 
конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“4,

                                               
1 OВ L 325 от 9 декември 2010 г., стр. 4.
2 Ратифицирани текстове, P7_TA(2011)0495.
3 OВ L 321 от 5 декември 2011 г., стр. 1.
4 Ратифицирани текстове, P7_TA(2011)0584.
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– като взе предвид приноса на най-отдалечените региони от 15 януари 2010 г., след 
обществените консултации относно работния документ на Комисията –
Консултация относно бъдещата стратегия „ЕС 2020“ (COM(2009)647),

– като взе предвид съвместния принос на най-отдалечените региони от 28 януари 
2011 г. относно Петия доклад относно икономическото, социално и териториално 
сближаване,

– като взе предвид приноса на най-отдалечените региони на ЕС от 28 февруари 2011 
г.: За акт за единния пазар (COM(2010)0608, от 27 октомври 2010 г.),

– като взе предвид документа от 6 юли 2010 г., адресиран до председателя на 
Европейската комисия José Manuel Durão Barroso, от членовете на най-отдалечените 
региони в Европейския парламент относно приоритетите на политиката на 
сближаване в тези региони за периода след 2013 г.,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и становището на 
комисията по бюджети и комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
(A7-0000/2011),

A. като има предвид, че Договорът предвижда диференцирано прилагане на 
договорите в най-отдалечените региони, като им предоставя специално третиране и 
подходяща законова рамка съгласно член 349 от ДФЕС, които формират „статута на 
най-отдалечен регион“;

Б. като има предвид, че стратегията „ЕС 2020” цели постигането на интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж и трябва да разглежда измерението „най-
отдалечени региони” по подходящ начин, че стартовите условия за най-
отдалечените региони във връзка с постигането на тези цели са по-трудни в 
сравнение с тези за останалите региони и че най-отдалечените региони очакват 
помощ при конкретизирането на петте цели в областта на заетостта, иновациите, 
образованието, социалното приобщаване, климата и енергетиката, които следва да 
бъдат постигнати до 2020 г.;

В. като има предвид значимата роля на политиката на сближаване в тези региони за 
намаляване на различията, приобщаването им към вътрешния пазар и 
утвърждаването им в рамките на съответното географско пространство, както и 
преследването на целите на стратегията „ЕС 2020”, като европейските фондове 
представляват много важни инструменти;

Г. като има предвид, че голямото предизвикателство пред икономиките на най-
отдалечените региони се изразява в превръщането на техните ограничения в 
потенциал и възможности за растеж и че новите международни предизвикателства 
като глобализацията, изменението на климата, енергийните доставки, развитието на 
възобновяеми енергийни източници и демографският натиск изискват координация 
на политиките и инструментите на Европейския съюз;



PE478.701v01-00 10/14 PR\888622BG.doc

BG

Диференциран и общ подход към НОР

1. набляга на факта, че въз основа на Договора НОР имат правото на диференциран и 
общ подход, който трябва да се изразява в максимален достъп до помощите, 
независимо от тяхната степен на развитие, както и че тяхната специфика трябва да 
се отчита и запази по подходящ начин, защото тези региони не могат да бъдат 
третирани по същия начин като останалите европейски региони;

2. настоятелно призовава за използване на други критерии за определяне правото на 
НОР за достъп до структурните фондове, като се има предвид, че критерият „БВП 
на глава от населението“ не отразява специфичните особености на тези региони и 
противоречи на духа на статута на най-отдалечен регион и на самия Договор; 
следователно настоява процентът на съфинансиране за НОР да бъде 85 % за всички 
инструменти за подпомагане на тези региони; изисква удължаване на срока за 
усвояване на средствата в НОР с оглед постигане на по-добро изпълнение;

3. изразява съжаление за това, че в рамките на допълнителната помощ по ЕФРР се 
намаляват средствата за НОР, предложени за финансовия период 2014 – 2020 г., и 
настоява финансовите усилия за изпълнение на стратегията „ЕС 2020” да включват 
достъп до европейските помощи, като размерът на средствата бъде не по-малък от 
този, заложен в настоящата финансова рамка; предлага да се използват други 
критерии за разпределяне на помощите с цел по-равномерно разпределение на 
средствата между регионите, като например фиксиран компонент, който да се 
прилага по еднакъв начин в тези региони;

4. подчертава необходимостта от приспособяване на европейските финансови и 
митнически политики с цел засилване конкурентоспособността на икономиките на 
най-отдалечените региони, както и голямото значение на съществуването на 
свободни зони за диверсификацията на икономическите дейности и създаването на 
квалифицирани работни места в НОР;

5. призовава за запазване на специалното отношение към НОР във връзка с 
държавните помощи и призовава за премахване на разграниченията между НОР, 
като счита, че едно неравномерно увеличение на средствата, въз основа на БВП на 
тези региони, ще бъде предпоставка за дисбаланс между тях;

Подходяща и специфична рамка за европейските политики в НОР

6. призовава за засилване на мерките за отпускане на помощи за селското стопанство в 
рамките на POSEI, с цел да се отговори на конкуренцията на производителите с по-
ниски производствени цени и призовава за запазване на изключенията, 
предоставени на НОР в рамките на ОСП;

7. подчертава необходимостта от запазване на мерките за управление и опазване на 
морските ресурси, както и за използване на аквакултурата и повторно въвеждане на 
възможността за отпускане на помощи за обновяване на флота, и призовава за 
увеличаване на компенсациите за допълнителни разходи в рамките на програмата 
POSEI за рибарството;
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8. набляга на морското измерение на НОР и важността на риболова предвид факта, че 
тези региони представляват изключителна икономическа зона, като техният 
потенциал трябва да се изрази в конкретни мерки за истинска морска икономика и 
те следва да се вземат надлежно предвид в програмата за обща европейска морска 
политика;

9. припомня значимостта на туристическия сектор и приканва Комисията да ускори 
изпълнението на европейския план за действие и да гарантира по-голяма 
координация на съществуващите линии за финансиране, като обърне специално 
внимание на НОР;

10. набляга на факта, че НОР залагат на прилагането на стратегия за научни 
изследвания и иновации и на разрастването на мрежата от предприятия; призовава 
за създаването на технологична инфраструктура и иновационни центрове, за 
разработването на проекти и партньорства с научни и технологични дружества и за 
обмен на идеи и добри практики посредством европейски мрежи за подпомагане на 
иновациите;

11. подчертава, че уникалното европейско транспортно пространство трябва да 
допринесе за приобщаващ растеж в НОР и да намали проблемите във връзка с 
достъпността; призовава за разработването на специфична рамка за транспортните 
помощи за НОР, за създаването на логистични платформи и осъществяването на 
проекти като изграждането на морски магистрали; подчертава потенциала на 
програмата „Марко Поло“ за НОР, призовава Комисията да я направи по-гъвкава и 
да я удължи след 2013 г., както и НОР да се упоменат специално в „механизма за
взаимовръзка в Европа“;

12. припомня, че зависимостта на НОР от вносните изкопаеми горива води до по-
големи допълнителни разходи; предлага укрепване на сектора на възобновяемите 
източници на енергия и създаване на специална програма в областта на 
енергетиката, за да се намалят разходите във връзка с отдалечеността,  
инфраструктурата и предоставяните услуги;

13. приканва Комисията да създаде специална програма в областта на енергетиката, 
транспорта, информационните технологии и комуникациите, по подобие на 
програмите POSEI, която да бъде в синхрон с другите европейски фондове в тези 
области;

По-добро управление и включване на НОР в ЕС и в неговото географско 
пространство

14. призовава за по-голямо участие на регионалните органи на НОР в изготвянето и 
изпълнението на европейските програми, в рамките на управлението на различни 
нива и в партньорство, както и за по-голяма видимост на тези региони за 
европейските институции;

15. посочва ролята на НОР като граници на ЕС с други части на света и призовава за 
подход, който да признава добросъседството с трети държави и със страни, с които 
ЕС поддържа специални връзки в исторически и културен план; насочва 
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вниманието към трудностите във връзка с включването в съответните географски 
зони,  въздействието на международните търговски споразумения и последствията 
от външното измерение на някои европейски политики;

16. призовава за продължаване на програмите за териториално сътрудничество в НОР и 
за увеличаване на средствата за програмите, за да се отдаде приоритет на 
трансграничното сътрудничество и да се премахне за НОР критерият за 150 км при 
трансграничното сътрудничество;

17. припомня, че други региони на Европейския съюз могат да решат да станат НОР, 
като предпочетат статута, който им подхожда най-добре, и насочва вниманието на 
настоящите НОР към решаващата роля, която те могат да играят за 
популяризирането и укрепването на техния статут;

18. възлага на своя председател да изпрати настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, както и на държавите членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Най-отдалечените региони на Европейския съюз представляват група региони, 
които поради своите специфични физически и структурни характеристики, 
произтичащи от тяхната отдалеченост, изолираност, релеф и трудни климатични 
условия, съставляват специфична група от региони, признати в член 349 на ДФЕС1. 

Тези региони притежават специален статут, предоставен им от Договора, който 
позволява отклонение от разпоредбите на Договора и приспособяването им към 
НОР съобразно техните характеристики и специфични условия. Тъй като условията 
и трудностите на тези региони са от постоянно естество и ги отличават от 
останалите европейски региони, правилата и програмите на ЕС не могат да се 
прилагат за тях по същия начин, както за цялата територия на ЕС. Тяхното 
прилагане трябва да следва териториалния подход. 

Ето защо е необходимо и уместно в рамките на бъдещата политика на сближаване в 
НОР да се анализира, как тези европейски региони могат да постигнат целите за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, заложени в стратегията „ЕС 2020”, 
защото тези региони се отличават с постоянни характеристики и ограничения, които 
произтичат основно от тяхната отдалеченост и обосновават предприемането на 
специфични мерки от страна на Европейския съюз.

Принципите от Кайен, приети през 1999 г., са основополагащи за действията на 
Европейския съюз в полза на НОР и съгласно тези принципи – принципът за равни 
шансове, принципът за стойността на потенциала, принципът за последователност и 
принципът за партньорство – европейските действия трябва да осигурят 
необходимите условия за преобразуване на потенциала на НОР в реални фактори за 
икономически растеж, по-специално чрез прилагането на специфични мерки.

В този контекст, меморандумът „Обновен вариант (визия) на Европейската 
стратегия за най-отдалечените региони“ от м. май 2010 г. определя основните 
насоки, които Европа трябва да следва в бъдеще по отношение на НОР, като се 
набляга на необходимостта от запазване на баланса между потенциала и 
ограниченията, между вътрешните и външните аспекти на политиките на 
Европейския съюз, като се насърчава териториалното сближаване и 
последователността в адаптирането на общите политики на Европейския съюз и 
приемането на специфични инструменти в полза на най-отдалечените региони.

В своите заключения от 14 юни 2010 г. Съветът по общи въпроси  поиска от 
Европейската комисия да представи документ на тази тема и да предвиди за 
началото на 2012 г. публикуването на съобщение относно обновената стратегия на 
ЕС за НОР. Този документ трябва да систематизира основните въпроси, които 
следва да се вземат предвид при прогнозите за изпълнението на НОР, с оглед 

                                               
1 Към момента най-отдалечените региони на Европейския съюз са: Мадейра, Азорските острови, 

Канарските острови, Мартиника, Гваделупа, Реюнион, Френска Гвиана и Сен Мартен.
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конкретизиране на целите на стратегията „ЕС 2020”.

По отношение на основните приоритети, които трябва да се вземат предвид в 
политиката на сближаване на НОР в контекста на стратегията „ЕС 2020”, 
докладчикът призовава за:

1. Диференциран и общ подход по отношение на НОР на ЕС, който да отчита 
тяхната специфика в рамките на политиките на ЕС, със специален акцент върху 
политиката на сближаване като основен инструмент за техните малки 
икономики; въпреки това, тази диференциация не означава само да се отдели 
специално внимание на компенсирането на последиците от тяхната 
отдалеченост, но тя трябва също така да включва и адаптирана стратегия, която 
да предвижда модел за развитие, целящ извличането на ползи от 
преимуществата им, с оглед постигане на по-голяма конкурентоспособност, 
повече растеж и работни места.

2. Приспособяване на прилагането на европейските политики в НОР на ЕС, защото 
единствено чрез специфична рамка за политиките на ЕС регионите ще могат по-
добре да постигнат целите на икономическото, социално и териториално 
сближаване и да допринесат за реализацията на целите на стратегията „ЕС 
2020”; в областта на политиките на селско стопанство и рибарство специалните 
мерки по програмите на POSEI пожънаха успехи, което позволява да се твърди, 
че може да се помисли за възможността да се стартират други програми от този 
вид в други потенциални сектори, като енергетиката и възобновяемите 
източници на енергия, транспорта и ИКТ. Областите на научните изследвания и 
иновациите, транспорта, телекомуникациите, туризма, митническата и 
финансова политика, свободните зони и търговските политики също заслужават 
особено внимание при прилагането на европейските политики за НОР.

3. По-добра интеграция на НОР в ЕС, което означава по-ефективно управление 
чрез системата за управление на различни нива, териториално единство за 
подобряване достъпа до предимствата на единния пазар и развитие на тяхната 
интеграция в контекста на регионалните планове за добросъседство. По-добро 
включване на НОР в рамките на техните географски зони, което предполага 
развитие на тези региони в рамките на външното измерение на европейските 
политики, по-специално като се вземат предвид техните отношения с трети 
държави и със страни, с които са установени специални отношения.

Посредством различните предложения в контекста на вече споменатите приоритети 
докладчикът желае да допринесе за намирането на един по-балансиран отговор на 
европейските действия спрямо предизвикателствата, пред които са изправени най-
отдалечените региони на Европейския съюз, в контекста на целите на стратегията 
„ЕС 2020”, като в позиция на Европейския парламент се изтъкне ролята на 
политиката на сближаване и като се поставят някои въпроси, които следва да бъдат 
взети предвид в предложението за обновена стратегия на ЕС за най-отдалечените 
региони.


