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B7-0131/2011

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 въпроса с искане за устен отговор относно Европейска стратегия 
за Дунавския регион (O 0150/2009 – B7-0240/2009),

– като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 21 януари 2010 г. 
относно Европейска стратегия за Дунавския регион (P7-TA (2010)0008),

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

– като взе предвид Европейския съвет от 18 и 19 юни 2009 г., който призова 
Комисията да изготви до 2010 г. Европейска стратегия за региона на река Дунав,

– като взе предвид своята резолюция от 24 март 2009 г. относно Зелената книга за 
териториално сближаване и състоянието на разискването относно бъдещата 
реформа на политиката на сближаване,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от октомври 2009 г. на 
тема „Стратегия на ЕС за областта на Дунав“,

– като взе предвид работната програма на Съвета за следващите18 месеца, изготвена 
от испанското, белгийското и унгарското председателство,

– като взе предвид съобщението на Европейската комисия относно стратегия на ЕС за 
региона на река Дунав и плана за действие, приет на 8 декември 2010 г., 

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

A. като има предвид, че в Договора от Лисабон  териториалното сближаване се 
признава за цел на Европейския съюз (член 3 от Договора за ЕС),

Б. като има предвид, че макрорегионалните стратегии са насочени към по-добро 
използване на съществуващите ресурси с цел справяне с проблемите на 
териториалното развитие и откриване на общи решения за общите 
предизвикателства,

В. като има предвид, че стратегията за Балтийско море вече служи за модел за 
координиране на политиките на ЕС и финансиране в геополитически териториални 
единици – макрорегиони, определени въз основа на конкретни критерии,
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Г. като има предвид, че регионът на река Дунав, който обхваща 14 европейски 
държави и 115 милиона души както в рамките на ЕС, така и извън него – Германия, 
Австрия, Словакия, Чешка република, Словения, Унгария, Румъния, България, 
Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Молдова и Украйна – е област, 
в която може да бъде развито задълбочено взаимодействие между различните 
политики на ЕС за сближаване, транспорт, икономика, енергетика, околна среда, 
разширяване и политиките за добросъседство,

Д. като има предвид, че стратегията на ЕС за региона на река Дунав трябва да съчетава 
икономически, екологични, социални и културни елементи,

Е. като има предвид, че за река Дунав се смята, че предоставя средство за разширяване 
на Европейския съюз,

Ж. като има предвид,че регионът на река Дунав представлява вътрешно свързани 
макрорегион с разнородни икономически възможности,

З. като има предвид, че икономическото развитие на региона на река Дунав 
значително ще увеличи икономическото благосъстояние на макрорегиона и ще 
стимулира заетостта,

И. като има предвид, че през юни 2009 г. Европейският съвет поиска от Комисията да 
изготви стратегия на ЕС за региона на река Дунав до края на 2010 г., 

1. счита, че разширяването на Европейския съюз, както и големите транснационални 
предизвикателства като например 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 координиран подход 
към устойчивото развитие на по-широко регионално териториално равнище и 
начертава по-ефективно използване на огромния потенциал за развитие на региона 
на река Дунав;

2. във връзка с това подчертава, че тази стратегия трябва да се определя в рамките на 
целта за териториално сътрудничество (Цел 3) на политиката на сближаване и да се 
основава на интегриран, обхващащ различни сектори териториален подход, като се 
стреми към по-добро съгласуване на политиките между различните равнища на 
управление на дадена територия, с акцент върху значимите въпроси;

3. подчертава, че съответствието ѝ 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 област;

4. изразява убеждението си, че стратегията за региона на река Дунав, ако се поддържа 
от силен политически ангажимент на държавите-членки, би могла да представлява 
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значителен принос за цялостния успех и ефективността на Европейската стратегия 
за възстановяване след последните години на икономическа и финансова криза, като 
даде нов тласък на устойчивия растеж на регионално, национално и европейско 
равнище, не само в рамките на Централна и Южна Европа, но и в много по-широк 
географски контекст;

5. подчертава, че стратегията за региона на река Дунав, наред с различните форми на 
трансгранично сътрудничество, които предполага, би могла лесно да се превърне в 
ключов фактор за икономическо и екологично развитие, като катализира местните и 
регионалните усилия и нуждите за развитие и допринася за създаването на силни 
трансгранични взаимоотношения в различните форми на промишлени вериги за 
доставки, общинските проекти за сътрудничество и инициативите за трансгранична 
модернизация на транспорта;

6. заявява, че успешното изпълнение на стратегии за финансов успех, приети или 
предстоящи да бъдат приети от държавите-членки, зависи в известна степен от 
способността, капацитета и готовността на общинските действащи лица да се 
намесват на регионалните пазари на труда с проектни инициативи, които задействат 
местното търсене на работна сила, създават основа за интелигентен и благоприятен 
за околната среда растеж, подобряват сътрудничеството между граничните региони 
на различни държави-членки и осигуряват дългосрочно развитие на европейската 
мрежа за воден транспорт; от тази гледна точка, от първостепенно значение е 
стратегията за региона на река Дунав да се интегрира в рамките на дългосрочната 
визия за европейските екологични и индустриални стратегии за развитие, както и да 
се гарантира, че тя се радва на силна и решителна политическа подкрепа от страна 
на всички държави-членки;

7. отбелязва средносрочните и дългосрочните прогнози, които показват, че южните 
региони на Европа, включително държавите-членки, разположени в югоизточната 
част на Европа, ще бъдат особено засегнати от последиците от изменението на 
климата; изразява убеждение, че в това отношение стратегията за региона на река 
Дунав ще играе важна роля и че следва да бъде проектирана с оглед и с цел 
смекчаване на неблагоприятните ефекти, свързани с изменението на климата в 
Дунавските региони, като се вземат предвид сложната роля и естество на речната 
система (воден приток, екологични аспекти, транспортна инфраструктура, 
напояване и селскостопанско измерение, защитени животински и растителни видове 
и т.н.);

8. изтъква, че от екологична гледна точка Централна Европа е един от най-богатите, 
но и най-уязвими региони на Европа, който се характеризира с изключително 
сложна в екологично отношение екосистема с голяма стойност, която съответно 
изисква високо равнище на защита. Европейската стратегия за региона на река 
Дунав цели да създаде жизнен, устойчив и същевременно развит и проспериращ 
Дунавски регион чрез управление на екологичните рискове като например 
наводнения и промишлено замърсяване, чрез запазване на качеството и 
количеството на водните запаси под контрол и осигуряване на устойчивото им 
използване, чрез опазване на биологичното разнообразие, ландшафта и качеството 
на въздуха и почвите;
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9. подчертава, че интелигентното икономическо развитие и инвестиции са 
многообещаващи области на икономически растеж. Природосъобразните 
технологии и екологичната модернизация, като например подобрената енергийна 
ефективност и по-доброто управление на отпадъците могат да допринесат за 
устойчивото развитие на региона и намаляването на отрицателните последици от 
икономическата активност върху околната среда;

10. подчертава, че Дунавският регион е вратата на Европа към Западните Балкани, 
следователно европейската стратегия за региона на река Дунав благоприятства не 
само за подобряването на отношенията на съседство в Централна Европа, но 
осигурява и важна добавена стойност в рамките на източноевропейската политика 
на ЕС, което я превръща в чудесна възможност за целия Съюз да укрепи своето 
политическо и икономическо сътрудничество с Балканите и, като следствие от това, 
да допринесе за разширяването и консолидирането на процеса на европейска 
интеграция в региона;

11. признава важната роля, която стратегията за региона на река Дунав играе за 
насърчаването на природосъобразната икономика, екологичните иновации и в по-
широк смисъл на научноизследователската дейност и нововъведения, целящи 
създаването на нова, конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, и за по-
изразеното присъствие на щадящи околната среда подходи при разработването на 
трансгранични проекти за промишлено сътрудничество; 

12. подчертава, че щадящите околната среда видове транспорт като железопътния 
транспорт или транспорта по вътрешните водни пътища ще получат приоритет при 
планирането на транспортната система на региона, при пълно спазване на всички 
съответни елементи на приложимите достижения на правото на ЕС;

13. насърчава разширяването на дунавската културна среда чрез популяризиране на 
културния диалог, оказване на подкрепа за университетски програми за обмен и за 
младежките проекти, основани на транснационалното сътрудничество, чрез 
благоприятстване на устойчивия туризъм и опазване на историческото и 
архитектурното наследство;

14. подчертава жизненоважната необходимост от сътрудничество по културни проекти 
с цел подпомагане на междукултурния диалог и разбирателството между страните 
от Дунавския регион; подчертава в това отношение активното участие на младите 
хора посредством културни и образователни възможности с цел създаване на 
многонационални мрежи;

15. насърчава политическия ангажимент с цел подобряване на доверието на гражданите 
и заинтересованите страни както в политическите, така и в местните органи;

16. подчертава необходимостта от координиран подход с оглед по-ефективно 
използване на всички налични фондове на ЕС в страните от Дунавския регион, за да 
могат целите на стратегията бъдат постигнати във възможно най-голяма степен; 
подчертава също и необходимостта от достатъчно гъвкавост с цел да се позволи 
разработването на проекти от стратегията за региона на река Дунав в рамките на 
съществуващите оперативни програми;
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17. подчертава значението на осигуряването на необходимата техническа помощ за 
изпълнението на дейностите и проектите в рамките на стратегията на ЕС за региона 
на река Дунав. Разходите за техническа помощ 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;

18. подчертава, че неусвоените финансови средства също могат да бъдат източник за 
финансиране на макрорегионални проекти; тези средства следва да бъдат частично 
или изцяло прехвърляни в края на съответната финансова перспектива;

19. призовава Комисията редовно да информира и да се консултира с Европейския 
парламент по въпроса за състоянието на прилагане на стратегията на ЕС за региона 
на река Дунав;

20. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, Комитета на регионите и на другите заинтересовани институции


