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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 до Комисията относно 
изпълнението на стратегията на ЕС за региона на река Дунав (O-00014/2011, O-
00029/2011),

–  като взе предвид своята резолюция от 21 януари 2010 г. относно Европейска стратегия 
за Дунавския регион1,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 8 декември 2010 г. относно Стратегия 
на Европейския съюз за региона на река Дунав (COM(2010)0715) и нейния план за 
действие (SEC(2010)1489),

– като взе предвид стратегията на ЕС за региона на Балтийско море (COM(2009)0248),

– 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 дебата относно бъдещата реформа на 
политиката на сближаване2,

– като взе предвид своята резолюция от 26 октомври 2006 г. относно насърчаването на 
транспорта по вътрешните води пътища: NAIADES (Интегрирана европейска програма 
за действие за транспорта по вътрешните водни пътища)3, 

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от октомври 2009 г. относно 
„Стратегия на ЕС за Дунавското пространство“,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите, озаглавено „Бяла книга на 
Комитета на регионите за многостепенното управление“ (CdR 89/2009),

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
относно „Макрорегионално сътрудничество – Разгръщане на Стратегията за Балтийско 
море върху други макрорегиони в Европа“ (ECO/251),

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

1 Приети текстове P7_TA(2010)0008
2 Приети текстове, P6_TA(2009)0163.
3 Приети текстове, P6_TA(2006)0461.
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– като взе предвид конвенциите от Еспо, Орхус и Берн за опазване на околната среда,

– като взе предвид рамковата директива за водите и Конвенцията от Хелзинки,

– като взе предвид Белградската конвенция за режима на корабоплаването по Дунава,

– като взе предвид член 115, параграф 5, и член 110, параграфи 2 и 4 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 за да се повиши ефективността на регионалната политика, следва 
да се подкрепи и развие идеята за един интегриран подход, включително изготвянето 
на стратегии за макрорегионите на равнище ЕС,

Г. 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,

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, а именно политиките в областта на сближаването, 
транспорта, икономиката, енергетиката, околната среда, културата, образованието, 
селското стопанство, рибарството, разширяването и съседството,

Е. като има предвид, че поради това Стратегията на ЕС за региона на река Дунав следва 
да съчетава и координира икономически, екологични, социални и културни елементи,

Ж. като има предвид, че тази стратегия следва да допринесе значително за подобряването 
на многостепенното управление и ангажираността на партньорите и гражданското 
общество, развиващи дейност в Дунавския регион, и би допринесла за просперитета, 
устойчивото развитие, разкриването на работни места и за сигурността в региона,

З. като има предвид, че Дунавският регион представлява значима историческа връзка, 
обединяваща Западна и Източна Европа, 

И. като има предвид, че река Дунав почти се е превърнала във вътрешен воден път на 
Европейския съюз след поредните разширявания и че Дунавският регион може 
значително да допринесе за отразяване на промените, настъпили след тези 
разширявания,

Й. като има предвид,че регионът на река Дунав представлява вътрешно свързан 
макрорегион с разнородни икономически възможности, 
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К. като има предвид, че икономическото развитие на региона на река Дунав значително 
ще увеличи икономическото благосъстояние на макрорегиона и ще стимулира 
заетостта,

Л. като има предвид, че възприемането на Дунавския регион като единен макрорегион би 
помогнало за преодоляване на регионалните различия в икономическите показатели и 
за поддържане на интегрирано развитие,

М. като има предвид, че делтата на река Дунав и Будапеща с двата бряга на Дунав, са 
обекти от световното наследство на ЮНЕСКО от 1991 г. насам и че Дунавският регион 
обхваща няколко специални защитени зони и специални защитени територии в 
рамките на „Натура 2000“; като има предвид, че река Дунав и нейната делта 
представляват уникална и крехка екосистема, която приютява редки растителни 
видове, застрашени поради замърсяването,

1. приветства одобрението от страна на Комисията на Стратегията на Европейския съюз 
за региона на река Дунав и подкрепя придружаващия тази стратегия план за действие, 
който се съсредоточава върху четири стълба (създаване на връзки в региона на река 
Дунав, опазване на околната среда, постигане на благосъстояние и укрепване на 
региона на река Дунав) и който отговаря на необходимостта от подобряване на 
мобилността, енергийната сигурност, опазването на околната среда, социалното и 
икономическото развитие, културния обмен, сигурността и гражданската защита в 
Дунавския регион; 

2. припомня, че Европейският парламент отправяше призиви за разработването на тази 
стратегия от 2008 г. насам, 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 
нейното изпълнение;

3. по-специално приветства факта, че стратегията е резултат от широки консултации със 
заинтересованите страни, включително националните, регионалните и местните 
органи, а също така и с академичната общност и деловите среди, както и НПО, като 
подчертава, че това е важен фактор за нейния успех; във връзка с това призовава към 
създаване на форум на гражданското общество в региона, 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 доведе до 
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. подчертава, че главната добавена стойност на макрорегионалните стратегии на ЕС се 
наблюдава в многостепенното сътрудничество, съгласуването и подобрените 
стратегически инвестиции, като се използва наличното финансиране, а не посредством 
разпределение на допълнителни финансови средства; подчертава заключенията на 
шведското председателство относно това да няма нови институции, ново 
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законодателство, нито нови бюджети; 

6. призовава държавите-членки и регионите да се възползват от наличните за периода 
2007–2013 г. структурни фондове, 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 най-силно засегнатите от икономическата криза 
области, 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; подчертава, че неусвоените финансови 
средства също могат да бъдат източник за финансиране на макрорегионални проекти; 

7. 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 
многостепенно сътрудничество, като възприема интегриран, координиран подход към 
устойчивото развитие на по-широко регионално равнище и използва по-ефективно 
огромния потенциал за развитие на Дунавския регион, както и за предотвратяване на 
природни бедствия;

8. във връзка с това подчертава, че тази стратегия следва да се разглежда в контекста на 
целите на политиката на сближаване, по-конкретно целта за териториално 
сътрудничество (Цел 3), 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; 

9. подчертава, че съответствието на стратегията за региона на река Дунав с целите на „ЕС 
2020“ гарантира, че стратегията отговаря на европейските тенденции за развитие и 
ангажимента на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;

10. подчертава интегративния и обединяващ характер на стратегията, изразява 
убеждението си, че стратегията за региона на река Дунав, ако бъде подкрепена от 
силен политически ангажимент на държавите-членки и на регионалните и местните 
органи, би могла да представлява значителен принос за преодоляване на разделенията 
в Европа от миналото, осъществявайки по този начин визията за интеграция на ЕС, 
както и 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 местно, регионално, национално, 
транснационално и европейско равнище, не само в рамките на Централна и 
Югоизточна Европа, но и в много по-широк географски контекст;

11. отбелязва дълбокото въздействие, което глобалната финансова и икономическа криза 
оказа върху страните от региона, по-специално върху страните по поречието на Дунав; 
призовава всички заинтересовани страни да не отслабват своя ангажимент към 
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Стратегията на ЕС за региона на река Дунав поради тази криза;

12. подчертава, че Дунавският регион е вратата на Европа към Западните Балкани и 
следователно европейската стратегия за региона на река Дунав не само допринася за 
подобряването на отношенията на съседство в Централна и Югоизточна Европа, но 
също така осигурява важна добавена стойност в източноевропейската политика на ЕС, 
което представлява една отлична 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;

13. подчертава, че стратегията за региона на река Дунав, заедно с различните форми на 
трансгранично сътрудничество, които предполага, би могла лесно да се превърне във 
фактор за икономическо, социално и териториално развитие, като създава 
благоденствие, подобрява качеството на живот, катализира местните и регионални 
усилия, включително по отношение на потребностите за развитие, и допринася за 
създаването на силни трансгранични  взаимовръзки, включващи малки проекти 
(програми за насърчаване на връзките между хората) в разнообразни сфери като 
култура, образование, трудова заетост, опазване на околната среда, вериги за 
снабдяване на промишлеността, общински проекти за сътрудничество и 
транснационални инициативи за модернизиране на транспорта;

14. 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;

15. подчертава факта, че новата „макрорегионална” рамка на сътрудничеството трябва да 
гарантира трансформирането на естествените неблагоприятни условия на периферните 
региони в предимства и възможности, а развитието на тези региони да се стимулира;

16. подчертава необходимостта на всички етапи от процеса по вземане на решения 
(подготовка, изпълнение, мониторинг, оценка) да се включват съответните 
заинтересовани страни на регионално и местно равнище, като например Съветът на 
дунавските градове и региони, и гражданското общество от Дунавския регион, за да се 
намерят решения на общите предизвикателства, да се подберат и изпълнят ефективно 
конкретните проекти и да се постигне механизъм на добро управление;  настоятелно 
призовава правителствата да подкрепят и улесняват въвеждането на мерки, които да 
позволят активното участие на НПО, търговски сдружения и гражданското общество, 
като надлежно се вземат предвид също мрежите, обединяващи жените, и 
малцинствените групи;

17. в този контекст препоръчва да се засили участието на местните общности, като се 
създадат по-широки и по-съсредоточени 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 на ЕС 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;
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18. припомня резултатите от опита, натрупан от Стратегията за Балтийско море, по 
отношение на прозрачността на процеса на вземане на решения, включително 
разпределението на средствата на ЕС; 

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

20. счита, 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 и подобряват сътрудничеството между 
граничните региони на различните държави-членки; 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; посочва 
необходимостта 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 и Стратегията на ЕС за региона на река Дунав;

21. призовава за развитие на енергийната инфраструктура, енергийната ефективност и 
енергията от възобновяеми източници с цел да се установи един интегриран и добре 
функциониращ пазар на енергия;

22. 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 убеждението си, 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 в региона на река Дунав, като отчита 
комплексната роля и естеството на речната мрежа (воден приток, екологични аспекти, 
транспортна инфраструктура, напояване и земеделско измерение, защитени 
животински и растителни видове и др.)

23. изтъква, че от екологична гледна точка Централна и Югоизточна Европа е един от най-
богатите, но и най-уязвими региони на Европа, който се характеризира с изключително 
комплексна в екологично отношение екосистема с голяма стойност, която съответно 
изисква високо равнище на защита; приветства целта на Европейската стратегия за 
региона на река Дунав да създаде жизнен, устойчив и същевременно развит и 
проспериращ Дунавски регион чрез управление на рисковете за околната среда като 
например наводнения и промишлено замърсяване, чрез запазване на качеството и 
количеството на водните запаси и осигуряване на устойчивото им използване и чрез 
опазване на биологичното разнообразие, ландшафта и качеството на въздуха и 
почвите; подчертава, че опазването на околната среда в басейна на река Дунав 
представлява важен аспект, който следва да стимулира отговорното развитие на 
селското стопанство и на селските райони в региона; призовава за подобряване на 
екологичното състояние на река Дунав, както и за мерки за намаляване на 
замърсяването и за предотвратяване на по-нататъшно изхвърляне на петрол и други 
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отровни и вредни вещества; подчертава, че доброто екологично състояние на река 
Дунав е предпоставка за всяка човешка дейност по нейното течение и препоръчва да се 
вземат предвид по-специално целите за околната среда;

24. изразява убеждението си, че най-подходящи с оглед на уникалната деликатност и 
уязвимост на Дунавския регион са мерките, които целят да съхранят естествения 
капацитет на Дунавския басейн за спиране на наводнения и да предотвратяват нови 
наводнения; призовава Комисията и държавите-членки да гарантират, че средствата на 
ЕС се изразходват за проекти, които са в съответствие с изпълнението на 
законодателството на ЕС в областта на околната среда;

25. изтъква икономическата взаимозависимост на държавите в Дунавския регион и 
подчертава важността на инвестициите в ИКТ и развитието на малките и средните 
предприятия и техните изследователски отдели, както и на насърчаването на 
иновациите, предприемачеството и растежа на икономиката, основана на знанието, с 
цел да се гарантира устойчиво и ефикасно развитие;

26. подчертава, че интелигентното икономическо развитие и инвестиции представлява 
една много обещаваща област на икономически растеж и че зелените технологии и 
екологичната модернизация, като например подобрената енергийна ефективност, 
възобновяемите енергийни източници и по-доброто управление на отпадъците, могат 
да допринесат за устойчивото развитие на региона и да спомогнат за намаляването на 
отрицателните последици на икономическата дейност върху околната среда;

27. признава важната роля на Дунавската стратегия за насърчаване на зелената икономика, 
зелените иновации и, в по-широк смисъл, на научноизследователската дейност и 
нововъведенията, целящи изграждането на нова, конкурентоспособна и 
нисковъглеродна икономика, и по-щадящи околната среда подходи при 
разработването на трансгранични проекти за промишлено сътрудничество;  
настоятелно призовава крайречните държави да превърнат в основен приоритет 
създаването на съвместни хидроложки съоръжения и съоръжения за контрол на 
качеството на водата, без които успехът на много стопански начинания е невъзможен;

28. подчертава значението на развитието на устойчив туризъм в региона, като отбелязва 
икономическия потенциал на колоездачната пътека по протежение на почти цялото 
поречие на река Дунав и на утвърждаването на Дунавския регион като Европейска 
туристическа дестинация и разработването на Европейска марка за региона на река 
Дунав; 

29. подкрепя създаването на мрежи за развитие на предприятия и неправителствени 
органи за насърчаване на търговията, които могат да съгласуват и насърчават бъдещи 
възможности за развитие и сътрудничество между предприятия – по-специално МСП – 
изследователски екипи, университети и публични органи, с цел засилване на 
потенциала на основани на знанията регионални обединения за иновации и засилване 
на регионалната конкурентоспособност; 

30. подчертава, че всички видове транспорт следва да бъдат модернизирани в 
съответствие със стандартите на ЕС и че при планирането на транспортната система на 



RC\857608BG.doc PE459.661v01-00 }
PE459.662v01-00 }
PE459.663v01-00 } RC1

BG

региона, където е уместно, следва да се дава приоритет на екологичните видове 
транспорт, като железопътния транспорт или транспорта по вътрешни водни пътища, 
при пълно спазване на всички съответни елементи на достижения на правото на ЕС;

31. призовава Комисията и държавите-членки да подобрят инфраструктурата и 
икономическите показатели на региона на река Дунав и да завършат изпълнението на 
проектите на трансевропейската транспортна мрежа, свързани с региона на река Дунав 
по един бърз и екологично устойчив начин; вземайки предвид прегледа на насоките за 
трансевропейската транспортна мрежа, призовава Комисията и държавите-членки да 
отчитат необходимостта от развитие на транспортните системи в региона на река 
Дунав;

32. подчертава три важни равнища на инфраструктурно развитие, чиито взаимодействия 
би могъл да улесни координираният подход на Стратегията за региона на река Дунав: 
(i) изграждане на коридор от комбинирани видове транспорт по река Дунав 
(приоритетен проект №18 на Трансевропейска транспортна мрежа), (ii) изграждане на 
връзки между дунавския комбиниран транспортен коридор и съседните държави-
членки (приоритетни проекти на Трансевропейската транспортна мрежа, свързани с 
региона на река Дунав), (iii) премахване на трансгранични участъци с недостатъчна 
пропускателна способност по Трансевропейска транспортна мрежа, националните и 
регионалните мрежи;

33. 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 и че тези насоки призовават 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; препоръчва Комисията да спазва ангажиментите по Съвместната декларация;  

34. счита, че в съответствие с принципа на ефективната интермодалност и новаторството, 
комбинирането на подобрени вътрешни пристанища и логистика, вътрешно 
корабоплаване и железопътен транспорт осигурява значителен потенциал за 
икономическо развитие също и за съседните на ЕС страни в региона на река Дунав и 
би могло да спомогне за намаляване на участъците с недостатъчна пропускателна 
способност;  

35. посочва необходимостта от насърчаване на разработването на чисти и ефективни 
плавателни съдове съгласно Седмата рамкова програма за научни изследвания и 
технологично развитие със специален акцент върху информационните и 
комуникационните технологии и конструкцията, екологичната ефективност и 
съоръженията на плавателните съдове;

36. 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 
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Дунав към Черноморския регион; изтъква, че устойчивото развитие на региона на река 
Дунав ще увеличи допълнително геостратегическото значение на региона на Черно 
море;

37. 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;

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

39. насърчава отделянето на повече средства за проекти и мрежи от проекти за уязвими 
групи, по-конкретно за роми;

40. 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; подчертава също и необходимостта от достатъчно гъвкавост с цел да се 
позволи разработването на проекти, свързани със Стратегията за региона на река 
Дунав в рамките на съществуващите оперативни програми;

41. насърчава изготвянето на конкретни разпоредби, с предстоящия общ регламент за 
структурните фондове, въз основа на ясни разпоредби за териториално 
сътрудничество, които отчитат различията в административната култура и не налагат 
допълнителна административна тежест върху бенефициерите, за да се укрепи 
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;

42. обръща внимание на съществуващото подготвително действие за „Определяне на 
модел за управление за Дунавския регион на ЕС: по-добра и по-ефективна 
координация” и призовава Комисията и държавите-членки за използват неговия 
бюджет правилно за финансиране на дейности, свързани с определянето на модел за 
управление, необходим за развитието и изпълнението на Стратегията на ЕС за региона 
на река Дунав; 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;  счита, че разходите за техническа подкрепа следва да бъдат 
признавани в по-голяма степен и отчитани  при планирането на финансовата рамка на 
стратегията, и че средствата, отпускани за техническа помощ следва да са на 
разположение на партньорите, ако се използват за цели и действия, координирани на 
макрорегионално равнище;

43. приветства обявяването на координаторите на приоритетните области за Стратегията 
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на ЕС за региона на река Дунав от Европейската комисия на 3 февруари 2011 г.; счита, 
че отсега нататък страните и регионите, които имат водеща роля в 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 Дунавския регион да използва 
напълно икономическия си потенциал и по-специално да спазва сроковете за 
изпълнение на водещите проекти в тази област;

44. призовава Комисията, 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;

45. призовава Комисията 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 методи за 
финансиране на макрорегионални стратегии в съществуващата рамка;

46. призовава Комисията редовно да информира и да се консултира с Европейския 
парламент относно изпълнението и актуализирането на Стратегията за региона на река 
Дунав, както и на проектите, финансирани от ЕС, свързани с региона на река Дунав; 

47. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, 
Комитета на регионите, Икономическия и социален комитет и другите заинтересовани 
институции.


