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B7-0130/2011 

Резолюция на Европейския парламент относно изпълнението на Стратегията на 
ЕС за региона на река Дунав 

Европейският парламент, 

– като взе предвид член 192 и член 265, параграф 5 от Договора за функционирането 

на Европейския съюз, 

– като взе предвид въпросите с искане за устен отговор относно Европейска стратегия 

за региона на река Дунав (O 0150/2009, O 00014/2011 и O 000029/2011), 

– като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 21 януари 2010 г. 

относно Европейска стратегия за региона на река Дунав (P7-TA (2010)0008), 

– като взе предвид Стратегията на ЕС за региона на Балтийско море, 

– като взе предвид отправения на Европейския съвет от 18 и 19 юни 2009 г. призив 

към Комисията да състави до 2010 г. Европейска стратегия за региона на река 

Дунав, 

– като взе предвид резолюцията си от 24 март 2009 г. относно Зелената книга за 

териториалното сближаване и етапа на развитие на разискването относно бъдещата 

реформа на политиката за сближаване, 

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от октомври 2009 г. 

относно „Стратегия на ЕС за Дунавското пространство“, 

– като взе предвид становището по собствена инициатива на Комитета на регионите, 

озаглавено „Бяла книга на Комитета на регионите за многостепенното управление“ 

(CdR 89/2009 окончателен), 

– като взе предвид становищата на Европейския икономически и социален комитет по 

съобщението на Комисията относно „Макрорегионално сътрудничество – 

Разгръщане на Стратегията за Балтийско море върху други макрорегиони в Европа“ 

(ECO/251), 

– като взе предвид работната програма на Съвета за 18 месеца, изготвена от 

испанското, белгийското и унгарското председателство, 

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 

Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно 

Стратегия на Европейския съюз за региона на река Дунав (COM(2010)715/4), както 

и придружаващия Стратегията план за действие (SEC(2010)1489/3), приет на 8 

декември 2010 г., 

– като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник, 

А. като има предвид, че Договорът от Лисабон признава териториалното сближаване 
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като цел на Европейския съюз (член 3 от ДЕС), 

Б. като има предвид, че целта на макрорегионалните стратегии е да се използват по по-

добър начин съществуващите ресурси с цел разрешаване на въпроси, свързани с 

териториалното развитие, и намиране на общи отговори на общите 

предизвикателства, 

В. като има предвид, че за да се повиши ефективността на регионалната политика, 

следва да се подкрепи и развие идеята за един интегриран подход, включително 

изготвяне на стратегии за макрорегионите, приложими към целия Европейски съюз, 

Г. като има предвид, че Стратегията за Балтийско море вече осигурява модел за 

координиране на политиките на ЕС и финансиране в геополитически териториални 

единици – макрорегиони, определени въз основа на специфични критерии, 

Д. като има предвид, че Дунавският регион, обхващащ 14 европейски държави и 115 

милиона души, както в рамките на ЕС, така и извън него – Германия, Австрия, 

Словакия, Чешката република, Словения, Унгария, Румъния, България, Хърватия, 

Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Молдова и Украйна – представлява 

пространство, в което може да се развие по-висока степен на взаимодействие между 

различните политики на ЕС – политиките в областта на сближаването, транспорта, 

икономиката, енергетиката, околната среда, разширяването и съседството, 

Е. като има предвид, че поради това Стратегията на ЕС за региона на река Дунав 

следва да съчетава икономически, екологични, социални и културни елементи, 

Ж. като има предвид, че Дунавският регион представлява взаимосвързан макрорегион с 

разнородни икономически възможности, 

З. като има предвид, че икономическото развитие на региона на река Дунав 

значително ще увеличи икономическото благосъстояние на този макрорегион и ще 

стимулира трудовата заетост, 

1. приветства одобрението от страна на Европейската комисия на Стратегията на 

Европейския съюз за региона на река Дунав и подкрепя придружаващия тази 

стратегия план за действие, който се фокусира върху четири стълба (създаване на 

връзки за региона на река Дунав, опазване на околната среда, постигане на 

благосъстояние, укрепване на региона на река Дунав) и който отговаря на 

потребността от подобряване на мобилността, енергийната сигурност, опазването на 

околната среда, сигурността и гражданската защита в  ; 

2. припомня, че Европейският парламент отправяше призиви за разработването на 

тази стратегия от 2008 г., и призовава унгарското председателство на Съвета на 

Европейския съюз и Европейския съвет да подкрепят Стратегията на ЕС за региона 

на река Дунав до Европейския съвет през юни и да започнат колкото е възможно по-

скоро изпълнението на тази стратегия; 

3. приветства по-специално факта, че Стратегията е резултат от широки консултации 

със заинтересованите страни, включително националните, регионалните и местните 



 

RE\857430BG.doc  PE459.662v01-00  
4 

органи, но също така и на академичната общност и деловите среди, както и НПО, 

като подчертава, че това представлява важен фактор за нейния успех; в това 

отношение призовава за създаването на форум на гражданското общество в региона, 

подобен на Срещата на най-високо равнище за действия във връзка с Балтийско 

море в случая със Стратегията на ЕС за Балтийско море, който да обединява 

участници от публичния и от частния сектор, предоставяйки им възможност да се 

включат в разработването на макрорегионалните стратегии; 

4. изразява своето убеждение, че териториалното измерение на Стратегията ще 

допринесе за конкретното развитие на идеята за териториалното сближаване, което 

Договорът от Лисабон поставя на равни начала с икономическото и социалното 

сближаване, и в този смисъл призовава Комисията към активен диалог относно 

ролята и въздействието на макрорегионалните политики на ЕС след 2013 г.; 

5. счита, че разширяването на Европейския съюз, както и големите транснационални 

предизвикателства като икономическата криза, заплахите за околната среда, 

устойчивият транспорт, енергийната свързаност, устойчивото управление на 

ресурсите и екологичното използване на водните ресурси показват, че взаимната 

зависимост между отделните държави нараства, секторното мислене вече не е 

подходящо и в този контекст създаването на макрорегиони открива нови, по-

ефективни перспективи за сътрудничество, като възприема интегриран, 

координиран подход към устойчивото развитие на по-широко регионално 

териториално равнище и очертава едно по-ефективно използване на огромния 

потенциал за развитие на региона на река Дунав; 

6. подчертава, че съответствието й с целите на „ЕС 2020“ гарантира, че Стратегията 

отговаря на европейските тенденции за развитие и ангажимента на ЕС за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и че тя ще допринесе за повишаване 

на благосъстоянието, сигурността и мира чрез предоставяне на нови, допълнителни 

предимства в политическата, икономическата и културната области; 

7. изразява убеждението си, че ако бъде подкрепена от силна политическа 

ангажираност от страна на държавите-членки, Стратегията за региона на река Дунав 

би могла да представлява значителен принос за общия успех и ефективност на 

Европейската стратегия за възстановяване след последните години на икономическа 

и финансова криза, като даде нов импулс за устойчив растеж на регионално, 

национално и европейско равнище, не само в границите на Централна и 

Югоизточна Европа, но също така и в един много по-широк географски контекст; 

8. отбелязва силното въздействие на глобалната финансова и икономическа криза 

върху всички държави в региона, особено върху държавите по поречието на река 

Дунав; призовава всички заинтересовани страни да не отслабват своя ангажимент 

към Стратегията на ЕС за региона на река Дунав поради тази криза; 

9. подчертава, че Стратегията за региона на река Дунав, заедно с различните форми на 

трансгранично сътрудничество, които тя предполага, би могла лесно да се превърне 

във фактор за икономическо развитие и развитие в областта на околната среда, 

катализирайки местните и регионалните усилия и потребности за развитие и 

допринасяйки за създаването на силни трансгранични взаимоотношения в 

различните видове вериги за промишлени доставки, в проектите за общинско и 

регионално сътрудничество и в транснационалните инициативи за модернизиране 
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на транспорта; 

10. изразява убеждението си, че развитието на широкомащабни стратегии като 

макрорегионалните стратегии следва да допринася за подобряването на ролята на 

местното и регионалното равнище при изпълнението на общата политика на ЕС; 

11. подчертава факта, че новата „макрорегионална” рамка на сътрудничеството се 

отличава със силно изразен подход „отгоре надолу”  и че в рамките на този модел на 

сътрудничество трябва да се гарантира трансформирането на естествените 

неблагоприятни условия на периферните региони в предимства и възможности, а 

развитието на тези региони да се стимулира;  

12. в този контекст препоръчва да се засили участието на местните общности, като се 

създадат по-широки и по-фокусирани инструменти за комуникация и консултации, 

включително чрез местните средства за масово осведомяване (местната телевизия, 

местните радиостанции, както и печатните и електронните издания на вестниците); 

препоръчва да се създаде специален уеб портал, посветен на Стратегията за региона 

на река Дунав, който да служи като форум за обмен на опит относно текущи и 

бъдещи проекти, предприети от органите на централното и местното управление, 

НПО и други организации, развиващи дейност в региона на река Дунав; 

13. заявява, че успешното изпълнение на Стратегията на ЕС за региона на река Дунав 

зависи от способността, капацитета и готовността на участниците на общинско 

равнище да се намесват на регионалните пазари на труда с проектни инициативи, 

които да задействат местното търсене на работна сила, като по този начин създават 

основа за интелигентен и благоприятен за околната среда растеж, подобряват 

сътрудничеството между граничните региони на различните държави-членки и 

гарантират дългосрочното развитие на европейската мрежа за воден транспорт; от 

тази перспектива от изключително важно значение е да се интегрира Стратегията за 

региона на река Дунав в рамките на дългосрочната визия за европейска стратегия за 

свързано с околната среда, социално и промишлено развитие и да се гарантира 

силна и решителна подкрепа за нея от страна на всички държави-членки; 

14. обръща внимание на съществуващите в региона на река Дунав диспропорции, що се 

отнася до икономическото развитие и иновациите, както и на необходимостта от 

повишаване на потенциала на всички области, включително на високо развитите, 

тъй като те могат да помогнат на най-слабо развитите региони да постигнат 

напредък; отбелязва, че е необходимо да се насърчават нови области с потенциал за 

развитие и иновации и да се оползотвори възможността за използване на добавената 

стойност от Стратегията за Балтийско море, Стратегията на ЕС за региона на река 

Дунав и други бъдещи макрорегионални стратегии, за да се постигне ново равнище 

на взаимодействие, което да намали съществуващите различия, с цел създаване на 

постоянно пространство на общо благоденствие; 

15. призовава за развитие на енергийната инфраструктура, енергийната ефективност и 

възобновяемата енергия с цел да се установи един интегриран и добре 

функциониращ пазар на енергия; 

16. подчертава значението на това, да се насърчава устойчивият туризъм в региона 
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и да се установи регионът на река Дунав като европейска туристическа дестинация 

и да се разработи европейска марка за региона на река Дунав; 

17. отбелязва, че според средносрочните и дългосрочните прогнози южните региони на 

Европа ще бъдат особено засегнати от последствията от изменението на климата; 

изразява увереност, че Стратегията за региона на река Дунав следва да изиграе 

важна роля в тази връзка и следва да има за цел смекчаване на отрицателните 

последствия от изменението на климата по поречието на река Дунав, като отчита 

комплексната роля и характеристиките на мрежата от реки (водоснабдяване, 

екологични аспекти, транспортна инфраструктура, напояване и земеделско 

измерение, защитени видове и флора и др.) 

18. посочва, че от екологична гледна точка Централна и Югоизточна Европа са най-

богатите, но същевременно и най-уязвимите части от Европа, характеризиращи се с 

изключително сложна и много ценна екологична система, изискваща следователно 

високо равнище на защита; Европейска стратегия за региона на река Дунав цели 

създаването на подходящ за живеене, устойчив и същевременно развит и 

проспериращ Дунавски регион чрез управление на екологичните рискове като 

наводнения и индустриално замърсяване, запазване на контрола върху качеството и 

количеството на водните ресурси и осигуряване на устойчивото им използване и 

запазване на биологичното разнообразие, ландшафта и качеството на въздуха и на 

почвите; 

19. подчертава, че интелигентното икономическо развитие и инвестиции са 

многообещаващи области за икономически растеж; Зелените технологии и 

екологичната модернизация, като подобрена енергийна ефективност и по-добро 

управление на отпадъците могат да допринесат за устойчивото развитие на региона 

и за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда на 

икономическата дейност; 

20. подчертава, че региона на река Дунав е вратата на Европа към Западните Балкани и 

че следователно Европейската стратегия за региона на река Дунав не само 

допринася за подобряване на добросъседските отношения с Централна и 

Югоизточна Европа, но и осигурява значителна добавена стойност за 

източноевропейската политика на ЕС и следователно представлява отлична 

възможност за целия Съюз да засили политическото и икономическото си 

сътрудничества с Балканите и по този начин да допринесе за разширяването и 

утвърждаването на процеса на европейска интеграция в региона; 

21. признава важната роля на Стратегията за региона на река Дунав за насърчаване на 

развитието на зелена икономика, зелените иновации и научноизследователската и 

новаторска дейност за изграждане на нова, конкурентоспособна нисковъглеродна 

икономика и за по-силното присъствие на екологичните подходи към развитието на 

трансграничните проекти за индустриално сътрудничество; 

22. подчертава, че екологичните видове транспорт, като железопътния транспорт и 

вътрешните водни пътища ще имат растящ приоритет при планирането на 

транспортната система на региона с пълно зачитане на всички съответни аспекти на 

действащото право на ЕС; 

23. призовава Комисията и държавите-членки да подобрят инфраструктурата и 
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икономическите показатели на региона на река Дунав и да завършат изпълнението 

на приоритетните проекти на трансевропейската транспортна мрежа, свързани с 

региона на река Дунав навреме и по един екологично устойчив начин; 

24. подчертава, че Съвместната декларация за развитие на вътрешното корабоплаване и 

опазването на околната среда в басейна на река Дунав беше съставена от 

Международната комисия за опазване на река Дунав и Международната комисия за 

басейна на река Сава и съдържа общи насоки за проектите за инфраструктурата на 

водните пътища, адресирани както към изготвящите технически планове, така и към 

други заинтересовани страни, желаещи да участват в процеса на планиране на 

развитието на водните пътища. В тези насоки се призовава за интегриран екип за 

планиране, който да направи оценка на нуждите и да включи възможно най-много 

мерки, от които печелят както подобряването на корабоплаването, така и 

екологичния статус; 

25. насърчава укрепването на дунавската културна среда чрез развитие на диалог в 

областта на културата, подкрепа на програмите за обмен между университетите и 

младежките проекти, основани на транснационално сътрудничество, развитие на 

устойчив туризъм и защита на историческото и архитектурно наследство; 

26. подчертава необходимостта от координиран подход с оглед на по-ефективно 

използване на всички налични фондове на ЕС в страните от региона на река Дунав, 

така че целите на Стратегията да могат да бъдат изпълнени във възможно най-пълна 

степен; 

27. подчертава, че средствата, заделени в бюджета на структурните фондове за 2007-

2013 г. за региона на река Дунав възлизат на около 100 милиарда евро (24,8 

милиарда евро за транспорт, 3 милиарда евро за енергетика, 6,7 милиарда евро за 

туризъм, 19,5 милиарда евро за околната среда, 13,9 милиарда евро за 

изследователска дейност, иновации и предприемачество, 3,6 милиарда евро за 

информационно общество, 13,0 милиарда евро за човешки капитал, 7,6 милиарда 

евро за приобщаване, 3,4 милиарда евро за техническа помощ) и че съществуват 

значителни средства по инструмента за предприсъединителна помощ и европейския 

инструмент за съседство и партньорство; 

28. подчертава, че неизползваните финансови ресурси също биха могли да бъдат 

източник за финансиране за макрорегионални проекти; Призовава държавите-

членки и регионите да се възползват от структурните фондове, планирани за 

периода 2007—2013 г., за да се гарантира възможно най-голяма подкрепа за 

изпълнението на Стратегията, по-специално да се подпомогне създаването на 

работни места и икономически растеж в областите, най-силно засегнати от 

икономическата криза, като същевременно препоръчва да се предвидят, когато това 

е оправдано, изменения в оперативните програми в рамките на настоящия 

програмен период; изтъква, че използването на специфичните характеристики на 

регионите би могло да доведе до много по-ефективно използване на структурните 

фондове и до създаването на добавена стойност на регионално равнище; 

29. насърчава изготвянето на конкретни разпоредби, с предстоящия общ регламент за 

структурните фондове, въз основа на ясни разпоредби за териториалното 
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сътрудничество, които отчитат различията в административната култура и не 

налагат допълнителна административна тежест върху бенефициентите, за да се 

засили сътрудничеството между държавите и регионите, както и изготвянето на 

нови общи стратегии за действие, които да повишат привлекателността на региона 

на европейско и международно равнище и впоследствие могат да служат като модел 

за трансгранично сътрудничество; 

30. обръща внимание на съществуващото подготвително действие  за „Определяне на 

модел за управление за региона на река Дунав на ЕС: по-добра и по-ефективна 

координация” и призовава Комисията и държавите-членки за използват този 

бюджет пълноценно за финансиране на дейности, свързани с определянето на модел 

за управление на развитието и изпълнението на Стратегията на ЕС за региона на 

река Дунав; 

31. подчертава значението на осигуряването на необходимата техническа подкрепа за 

изпълнението на действията и проектите в рамките на Стратегията на ЕС за региона 

на река Дунав. Разходите за техническа подкрепа следва да бъдат по-добре отразени 

при планирането на финансовата рамка на Стратегията. Средствата, отпускани за 

техническа помощ следва да са на разположение на партньорите, ако се използват за 

цели и действия, координирани на макрорегионално равнище; 

32. счита, че всички действия, свързани със секторните политики с териториално 

измерение са от решаващо значение за успеха на Стратегията и постигането на 

амбициозните й цели; 

33. приветства обявяването на координаторите на приоритетните области за 

Стратегията на ЕС за региона на река Дунав от Европейската комисия на 3 

февруари 2011 г.; счита, че отсега нататък страните и регионите, ръководещи 

приоритетни области на дейност следва да работят за изпълнението на Стратегията 

чрез договаряне на работна програма, определяне на източниците на финансиране, 

засилване на сътрудничеството между страните и регионите в тази конкретна 

област и предприемане на незабавни действия за подпомагане на региона на река 

Дунав да използва напълно икономическия си потенциал и по-специално да спазва 

сроковете за изпълнение на водещите проекти в тази област; 

34. призовава Европейската комисия, с оглед на необходимостта от извършване на 

междинен анализ на изпълнението на Стратегията за региона на Дунав, да подготви 

конкретни инструменти и критерии за оценка на проектите, основани на показатели, 

които позволяват извършването на сравнение; 

35. обръща внимание на факта, че Стратегията за региона на река Дунав следва да се 

разглежда като процес, в рамките на който принципът за действие и сътрудничество 

се развива непрекъснато, пораждайки необходимост от актуализация на 

стратегията, както и че главната цел е да се намерят оптимални механизми, които да 

могат да бъдат прехвърлени в бъдещи макрорегионални стратегии; подкрепя плана 

на Комисията за създаване на база данни с най-добрите практики с оглед използване 

на тези практики за изготвянето на бъдещи макрорегионални стратегии; 

36. призовава Европейската комисия да анализира първите резултати и опит, свързани с 

изпълнението на Стратегията за региона на река Дунав, което, заедно със Стратегия 

на ЕС за Балтийско море ще спомогне за планирането на евентуалните източници и 
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методи за финансиране на макрорегионални стратегии, както и за използването на 

примера на Стратегията като пилотен проект за други макрорегионални стратегии, 

за да се демонстрира тяхната функционалност; подчертава обаче, че развитието на 

макрорегиони по същество представлява допълнителна мярка,  координираща 

съществуващи приоритети и средства за финансиране; 

37. подчертава, че свързани с канала Майн-Дунав, Рейн и Дунав представляват 

директна връзка между 11 страни от Северно море до Черно море по протежение на 

3 500 км и подчертава необходимостта от разширяване на Стратегията на ЕС за 

региона на река Дунав към Черноморския регион; изтъква, че устойчивото развитие 

на региона на река Дунав ще засили допълнително геостратегическото значение на 

региона на Черно море; 

38. обръща внимание върху факта, че би било от полза за евентуални бъдещи 

макрорегионални стратегии Европейската комисия да може да предвижда подобни 

стратегии въз основа на специфичните териториални характеристики на 

съответните региони, като предлага свежи идеи на участващите държави-членки по 

въпроси от европейски интерес и им помага при изготвянето на стратегия; 

39. призовава Европейската комисия редовно да информира и да се консултира с 

Европейския парламент относно изпълнението и актуализирането на Стратегията за 

региона на река Дунав; 

40. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 

Комисията, Комитета на регионите, Икономическия и социален комитет и другите 

участващи институции. 

 

 


