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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно развитието на макрорегионалните стратегии на ЕС: практики и 
перспективи, по-специално в Средиземноморието
(2011/2179(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид оперативната програма MED 2007—2013 г., приета от Комисията 
през декември 2007 г.,

– като взе предвид програмата за трансгранично сътрудничество „Средиземноморски 
басейн“ 2007—2013 г. в рамките на Европейския инструмент за съседство и 
партньорство (ЕИСП), приета от Комисията на 14 август 2008 г.,

– като взе предвид стратегическия план на Arco Latino за 2010—2015 г. 
„Структурирано и иновативно Средиземноморие“,

– като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2010 г. относно стратегията на 
Европейския съюз за региона на Балтийско море и ролята на макрорегионите в 
бъдещата политика на сближаване1,

– като взе предвид своята резолюция от 22 септември 2010 г. относно европейската 
стратегия за икономическо и социално развитие на планинските региони, островите 
и рядко населените райони2,

– 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 8 декември 2010 г. относно 
стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав (COM(2010)0715) и 
придружаващия стратегията примерен план за действие (SEC(2009)0712/2),

– като взе предвид своята резолюция от 17 февруари 2011 г. относно изпълнението на 
стратегията на ЕС за региона на река Дунав3,

– като взе предвид доклада на Евро-средиземноморската асамблея на местните и 
регионалните власти (ARLEM) от 29 януари 2011 г. относно териториалното 
измерение на Съюза за Средиземноморието — препоръки за бъдещето,

– като взе предвид своята резолюция от 7 април 2011 г. относно прегледа на 
Европейската политика за съседство — южно измерение4,

– като взе предвид доклада на Комисията от 22 юни 2011 г. до Европейския 

                                               
1 ОВ C 351E, 2.12.2011 г., стр. 1.
2 Приети текстове, P7_TA(2010)0341.
3 Приети текстове, P7_TA(2011)0065.
4 Приети текстове, P7_TA(2011)0154.
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парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на 
регионите за изпълнението на стратегията на ЕС за региона на Балтийско море 
(COM(2011)0381),

– като взе предвид своята резолюция от 23 юни 2011 г. относно цел 3: 
Предизвикателство пред териториалното сътрудничество - бъдеща програма за 
трансгранично и междурегионално сътрудничество и за сътрудничество между 
съседни страни1,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 23 и 24 юни 2011 г., 
потвърждаващи стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав и 
приканващи държавите членки в сътрудничество с Комисията да продължат 
работата по евентуалните бъдещи макрорегионални стратегии, по-специално 
относно региона на Адриатическо и Йонийско море,

– 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 окончателната декларация на председателството на 
междуинституционалния форум в Катания от 10 декември 2011 г. на тема „Стари и 
нови участници в Средиземноморието, което се променя: ролята на народите, 
регионите и местните участници, правителствата и наднационалните институции в 
интегрираната стратегия за съвместно развитие“,

– като взе предвид своята резолюция от 14 декември 2011 г. относно 
преразглеждането на Европейската политика за съседство2,

– като взе предвид своята декларация от 19 януари 2012 г. относно установяването на 
Островния пакт като официална европейска инициатива3, в съответствие с член 174 
от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 23 март 2012 г. до Европейския 
парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на 
регионите относно стратегия на Европейския съюз за региона на Балтийско море 
(COM(2012)0128),

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и становищата на 
комисията по външни работи и комисията по култура и образование (A7-0000/2012),

А. като има предвид, че макрорегионалната стратегия за Балтийско море беше 
утвърдена през 2009 г. и че в тази връзка Комисията подчерта „колко ценен е новият 
начин на сътрудничество“ (доклад от 22 юни 2011 г. — COM(2011)0381);

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2011)0285.
2 Приети текстове, P7_TA(2011)0576.
3 Приети текстове, P7_TA(2012)0016.
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Б. като има предвид макрорегионалната стратегия за региона на река Дунав от 
13 април 2011 г.1, за която Съветът призовава Комисията „да играе водеща роля в 
стратегическата координация“;

В. като има предвид, че макрорегионалната стратегия е насочена към откриване на 
ново поле за политиката на сближаване в Европа, с цел да се постигне развитие на 
териториална основа;

Г. като има предвид, че бюджетният ред „техническа помощ за региона на Балтийско 
море“, гласуван по инициатива на Европейския парламент по време на приемането 
на бюджета на Съюза за 2011 г., показа значението на подобни бюджетни кредити 
за успешното развитие на макрорегионалната стратегия;

Д. като има предвид, че Комисията предлага да се засили транснационалният 
компонент на политиката на териториално сътрудничество за подкрепа на новите 
макрорегионални политики2;

Е. като има предвид, че са предложени няколко макрорегионални проекта и че 
Комисията, в своята координираща роля, следва да помогне за установяването на 
устойчиво управление и да определи общи критерии и измерими показатели, за да 
може да се оцени тяхната целесъобразност;

Ж. като има предвид историческата роля на Средиземно море за Европа;

З. като има предвид, че макрорегионалният подход би позволил да се определи един 
цялостен проект в това жизненоважно за бъдещето на Съюза пространство, с цел да 
се преодолее настоящата криза и да се отговори на очакванията на всички съседни 
държави, по-специално тези на народите по южния бряг;

И. като има предвид, че средиземноморското пространство е едно неделимо цяло, 
формиращо един културен и екологичен район с множество общи характеристики и 
приоритети, поради „средиземноморския климат“: еднаква селскостопанска 
продукция, недостиг на вода, изобилие от възобновяеми енергийни източници, по-
специално слънчева енергия, голямо значение на туризма, еднакви рискове от 
природни бедствия (пожари, наводнения, земетресения), еднакви рискове от 
човешки грешки, по-специално замърсяване на морската среда;

И. като има предвид, че Средиземноморието е много обширна зона, която се простира 
от изток на запад на около 4 000 км, с множество острови, и че следва да се 
насърчава създаването на обширна мрежа от морски пътища, позволяваща 
развитието на обмена, като се намалява въздействието на свързаните с тях емисии 
на CO2;

К. като има предвид напредъка на проекта за макрорегионална стратегия за региона на 
Адриатическо и Йонийско море, който е част от дългогодишната практика на 
сътрудничество и солидарност в свързаната територия около Адриатическо море;

                                               
1 8743/1/11 REV 1.
2 (COM(2010)0642 окончателен).
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Л. като има предвид консултациите, проведени в рамките на изработването на 
настоящия доклад в много от въпросните региони от Съюза за Средиземноморието 
и от различни органи, участващи в политиката на териториално сътрудничество на 
Европейския съюз;

Относно макрорегионалните стратегии като цяло

1. подкрепя макрорегионалния подход на политиките за териториално 
сътрудничество между територии, принадлежащи на един и същ обитаван район: 
морско пространство, планински масив, речен басейн;

2. счита, че този подход на териториално сътрудничество е оправдан, особено когато 
в хода на историята границите са разделили тези пространства, оставяйки в 
наследство ниски нива на сътрудничество между съседните територии;

3. счита, че проектите за териториално сътрудничество и инструмента на 
Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) биха имали по-голяма 
добавена стойност благодарение на общата перспектива, която дава 
макрорегионалната стратегия и че по този начин би било засилено 
взаимодействието с големите стратегии на Общността, като например 
трансевропейските транспортни мрежи или интегрираната морска политика; счита, 
че включването на други инструменти на европейската политика, като например 
предложените от ЕИБ инструменти, също би било улеснено;

4. препоръчва макрорегионалните стратегии да се основават на многостепенно 
управление, като се гарантира включването на местното и регионалното равнище 
на управление;

5. счита, че макрорегионалната стратегия може да създаде благоприятна среда за по-
голямата ефективност на политиките на Съюза за съседство и/или 
предприсъединяване;

Относно текущите макрорегионални стратегии

6. изразява задоволство, че макрорегионалната стратегия за Балтийско море показа 
способността си да създава значителна европейска добавена стойност; утвърдена от 
Съвета, подкрепена от Комисията, споделяна от всички заинтересовани 
национални, регионални и местни партньори, макрорегионалната стратегия 
определи програма за действие с ясно установени приоритети;

7. призовава този първи основен документ да бъде обект на пълна оценка въз основа 
на обективни критерии и измерими показатели за всяка приоритетна област;

8. счита, че за да се гарантира пълният успех на този подход, е необходимо да се 
осигури устойчива подкрепа на управленската структура, чрез включването й в 
рамките на бъдещия програмен период 2014—2020 г.;

9. приканва Комисията и Съвета напълно да подкрепят предприетия подход по 
отношение на региона на река Дунав, който също следва да бъде обект на оценка и 
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редовно наблюдение, както и да бъде обезпечен със съответните финансови 
средства;

Относно бъдещите макрорегионални стратегии

10. предлага Комисията да координира процеса на обсъждане и консултации за 
бъдещите макрорегионални стратегии; счита, че следва да се установят 
приоритетни зони от гледна точка на липсата на сътрудничество между 
европейските територии, които принадлежат на различни държави членки, но са 
част от един и същ обитаван район; счита, че тези консултации следва да доведат 
до изработването на „прогнозна карта на европейските макрорегиони“ с 
необвързващ характер и подлежаща на изменение, в зависимост от динамиката по 
места;

11. изразява своето убеждение, че макрорегионалната стратегия не се нуждае от нови 
финансови средства, нито от нов институционален инструмент, или от ново 
законодателство, но счита, че подкрепата за подобни подходи оправдава 
подпомагането от европейските фондове под формата на кредити за техническа 
помощ;

12. счита, че фондовете за целта за териториално сътрудничество следва да могат да 
бъдат предоставени за макрорегионалните стратегии на две фази: първата —
подготвителна фаза с продължителност от около две години, за да им се даде 
възможност да се обособят, втората — фаза на консолидиране с по-голяма
продължителност, за да се подкрепи нарастващото им значение;

Перспективи в Средиземноморието

13. подкрепя въвеждането на макрорегионална стратегия за Средиземноморския 
басейн с цел да се структурира това пространство, което има съществено значение 
за бъдещето на Европа, и призовава Съвета и Комисията да насърчат нейното 
обособяване;

14. счита, че подходът на макрорегионална стратегия, включваща Съюза, 
националните, регионалните и местните органи, регионалните организации, 
финансовите институции и НПО от европейската част на Средиземноморския 
басейн и отворена за съседните страни и/или за страните в предприсъединителна 
фаза, би могла да повиши значително политическото и оперативното равнище на 
териториалното сътрудничество в тази зона;

15. изразява желание макрорегионалната стратегия за региона на Адриатическо и 
Йонийско море да бъде одобрена бързо от Съвета, за да се направи първата стъпка 
към създаването на макрорегионална стратегия в Средиземно море;

16. изразява желание да се обособят макрорегионални стратегии за Западното и 
Източното Средиземноморие, които да включват значителен морски компонент, 
като отчитат особеностите на островните територии и потребностите, свързани с 
тяхното развитие;
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17. счита, че координирането на трите макрорегионални стратегии — западно-
средиземноморска, адриатическо-йонийска и източно-средиземноморска — ще 
позволи провеждането на обща политика за целия Средиземноморски басейн в 
съответствие с приоритетите, определени от международните и регионалните 
организации;

18. приканва заинтересованите държави членки да насърчат волята за сътрудничество, 
изявена по време на изготвянето на настоящия доклад, и призовава бъдещото 
кипърско председателство на Съюза да даде предимство на подобен проект;

19. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1.  Възникване на макрорегионите

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

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

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

2. Актуално състояние и първи поуки

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

Комисията се включи в създаването на стратегията за региона на Балтийско море. В 
своите заключения от 13 април 2011 г. относно макрорегиона на река Дунав Съветът 
отново призова Комисията „да играе водеща роля в стратегическата координация“. 
Конкретно управлението на подобен инструмент е сложно и изисква значителна 
техническа помощ. При сегашното положение ГД „Регионална политика“ не може да 
окаже по-голямо съдействие.

След като отмине ефектът на обявяването, има реален риск от появата на „голямо 
нещо“, което изразходва много бюджетни средства и не е ефикасно. Също така беше 
изтъкнато правило, наречено „правило на трите „не“: „не“ на нови финансови 
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средства, „не“ на нов институционален инструмент, „не“ на ново законодателство. Това 
ограничение беше променено от Съвета, който на 13 април 2011 г. обяви „правило на 
трите „да“: „да“ на допълняемостта на финансирането, „да“ на координацията на 
институционалните инструменти, „да“ на определянето на нови проекти. С тази 
диалектика всъщност се цели търсене на баланс, който трябва да се определи преди да 
бъдат приети регламентите за следващата политика на териториално сближаване за 
периода 2014—2020 г.

3. Ползи от макрорегионалната стратегия

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

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

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

4. Трудности, които трябва да се преодолеят

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

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

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

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

5. Мерки, които следва да се предвидят

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

За всеки макрорегион е необходима „подготвителна фаза“, през която да се 
организира диалогът на заинтересованите партньори, да се очертаят първите 
стратегически оси и да се определят основите на едно бъдещо управление: назначаване 
на водеща административна единица, създаване на ЕГТС, общо ръководство с ясно 
определени и споделени отговорности между различните държави или региони, или 
всички други договорени условия. В съответствие с решението на Съвета, Комисията е 
най-подходящата институция за управление на подобно подготвително действие. Тя 
следва да разполага с необходимите човешки и финансови ресурси за подобен 
ангажимент.

Финансовите средства за подкрепата на подхода за макрорегионално сътрудничество 
следва да се отпуснат в рамките на териториалното сътрудничество на политиката на 
сближаване. Това е в съответствие с волята да се увеличи значително бюджетното 
равнище за следващия програмен период 2014—2020 г., съгласно вече изразеното от 
Европейския парламент желание, което Комисията също подкрепи, по-специално в 
петия доклад за политиката на сближаване, който препоръчва „засилен трансграничен 
компонент“.

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

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

6. Значение на макрорегионална стратегия в Средиземноморието

Средиземноморският басейн има обща природна среда и обща историческа и културна 
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реалност свързва всички негови брегове. В Южна Европа съществуват големи 
възможности, които няма да могат да бъдат оползотворени без координацията и без 
общата визия, за които дава възможност една макрорегионална стратегия.

Средиземноморската област е много обширна, което ни кара да се запитаме на кой 
макрорегионален инструмент да се даде предимство. В Централното Средиземноморие 
някои участници се мобилизират около проект за макрорегион на Адриатическо и 
Йонийско море. Консултациите, проведени в рамките на изготвянето на настоящия 
доклад водят до запазване на възможността за три отделни макрорегиона: един в 
Западното Средиземноморие, друг в Централното Средиземноморие, наричано още 
Адриатическо-йонийско и трети в Източното Средиземноморие със структуриран 
инструмент за координиране между тях.
Поради своя „средиземноморски“ климат средиземноморските региони имат сходни 
екотипове. Селскостопанските продукти в тях са от едно и също естество на север и на 
юг, на изток и на запад, и в своето разнообразие формират една и съща гама от 
продукти. Проблемите на околната среда (например пожарите) са еднакви навсякъде. 
Като първа туристическа дестинация в света, средиземноморските територии имат 
интерес да си сътрудничат, за да утвърдят и подобрят перспективите на този важен за 
повечето от тях икономически сектор.

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

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

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

В рамките на ЕС средиземноморското пространство е твърде слабо структурирано. Там 
се наблюдават много слаби резултати по отношение на сътрудничеството и 
взаимосвързаността. Предизвикателствата, с които трябва да се справят политическите 
органи на Средиземноморието, ще могат да бъдат много по-добре посрещнати в 
рамките на обсъждане и на общ план. 
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Извън ЕС населението на Средиземноморието има много нисък жизнен стандарт във 
всяко отношение: икономическо, социално, екологично и политическо. Развитието на 
тези общества е необходимост за самите тях и възможност за Европа. Тя би получила 
по-голяма сигурност, „по-поносимо“ контролиране на имигрантските потоци и пряко 
участие в зона на растеж, което би оказало положително въздействие върху 
ефективността на собствената й икономика. Освен това събитията от миналата пролет 
по южния бряг на Средиземно море са силно насърчение за развитието на нови активни 
политики на съседство. Като бъдат приобщени, поне отчасти, към една 
макрорегионална стратегия, те ще могат да приемат конкретно териториално 
измерение, което е залог за по-голяма ефективност.

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


