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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно Зелената книга за териториално сближаване и състоянието на дебата 
относно бъдещата реформа на политиката на сближаване
(2008/2174(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Петия доклад за напредъка в икономическото и социалното 
сближаване – Растеж в регионите, растеж в Европа (COM(2008)0371),

– като взе предвид Зелената книга за териториално сближаване – Да превърнем 
териториалното многообразие в предимство (COM(2008)0616),

– като взе предвид членове 158 и 159 от Договора за ЕС,

– като взе предвид Четвъртия доклад за икономическото и социално сближаване 
(COM(2007)0273),

– като взе предвид Териториалния дневен ред на ЕС и Хартата от Лайпциг за 
устойчиви европейски градове и изпълнението на Плана за действие за 
Териториалния дневен ред,

– като взе предвид резолюциите си от 21 февруари 2008 г. относно Четвъртия доклад 
за икономическото и социално сближаване1 и относно последващи действия след 
Териториалния дневен ред и Хартата от Лайпциг: към европейска програма за 
действие в подкрепа на териториалното развитие и териториалното сближаване2 и 
резолюцията си от 21 октомври 2008 г. относно управлението и партньорството3,

– като взе предвид доклада на Европейската мрежа за наблюдение на 
пространственото планиране (ESPON), озаглавен „Бъдещето на териториите –
пространствени сценарии за Европа“, и доклада на Европейския парламент 
„Регионални несъответствия и сближаване: стратегии за бъдещето“,

– като взе предвид заключенията на Конференцията за териториално сближаване и 
бъдещето на политиката на сближаване, проведена в Париж на 30–31 октомври 
2008 г.,

– като взе предвид член 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A6-0000/2008),

А. като има предвид, че Договора от Лисабон, в който териториалното сближаване е 
посочено като една от основните цели на Съюза заедно с икономическото и 
социалното сближаване, все още не е ратифициран от всички държави-членки на 
ЕС;

                                               
1 Приети текстове, P6_TA(2008)0068.
2 Приети текстове, P6_TA(2008)0069.
3 Приети текстове, P6_TA(2008) 0492.
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Б. като има предвид, че концепцията за териториално сближаване винаги е 
присъствала в политиката на сближаване от самото й начало и е в центъра на 
разработването й; като има предвид, че Договорът от Лисабон и Зелената книга за 
териториално сближаване правят тази концепция по-видима и явно изразена;

В. като има предвид, че политиката на сближаване вече е успяла да създаде добър 
синхрон с други политики на Общността с цел увеличаване на въздействието им по 
места и в полза на европейските граждани, както и синхрон между политиката на 
сближаване и научноизследователската и иновационна дейност или Лисабонската 
стратегия, който е истински успешен и от който има осезаеми положителни 
резултати;

Състоянието на дебата относно бъдещето на политиката на сближаване на ЕС

1. потвърждава основните заключения от публичното обсъждане на бъдещето на 
политиката на сближаване на ЕС, изложени в Петия доклад за напредъка в 
икономическото и социалното сближаване; изразява задоволство от големия 
интерес, проявен по отношение на този дебат от различните заинтересовани лица в 
областта на регионалната политика;

2. отбелязва със задоволство, че тези заключения до голяма степен съответстват на 
становищата, изразени в неговата резолюция от 21 февруари 2008 г., припомня, че 
тази резолюция представлява първият принос на Парламента към обществения 
дебат;

3. отбелязва, че становището, изразено в горепосочената резолюция от 21 февруари 
2008 г., включва: отхвърлянето на всякакви опити за ренационализация и 
поемането на ангажимент към единна политика на Общността, която следва също 
така да бъде в състояние да се справи с общи предизвикателства като 
глобализацията, изменението на климата, демографските промени, миграцията и 
енергийната ефективност; силното убеждение, че тази политика следва да включва 
всички региони на ЕС, като представлява добавена стойност за всеки; 
необходимостта от определяне на приоритети за използването на структурните 
политики и дейности на ЕС и подкрепа за целевото отпускане на средства; както и 
необходимостта от синхрон на място и интегриран подход между различните 
отраслови политики, за да се постигне оптимален резултат за практическия растеж 
и развитие;

4. вярва, че териториалното сближаване е от централно значение за развитието на 
политиката на сближаване на ЕС; затова счита, че дебатът по Зелената книга за 
териториално сближаване е пряко свързан с бъдещата реформа на регионалната 
политика на ЕС;

Оценка на Зелената книга за териториално сближаване

5. приветства приемането от Европейската комисия на Зелената книга за 
териториално сближаване, което отговаря на отдавнашното искане на Европейския 
парламент; напълно подкрепя решението да се пристъпи към анализ на 
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„териториалното сближаване“, което отдавна е в центъра на всеки дебат по 
регионалната политика, въпреки че Договорът от Лисабон още не е ратифициран;

6. счита, че Зелената книга не е достатъчно амбициозна, защото не дава ясно 
определение на териториално сближаване и следователно не развива значително 
това ново понятие; също така изразява съжаление, че Зелената книга не обяснява 
как териториалното сближаване ще се интегрира в съществуващата рамка на 
политиката на сближаване и ще бъде оперативно през следващия период на 
планиране;

7. приветства анализа в Зелената книга, определящ три ключови понятия, които 
следва да заемат централно място в развитието на териториалното сближаване: 
концентрация, свързване на териториите и сътрудничество; счита, че тези понятия 
могат да дадат решение на някои основни препятствия пред хармоничното 
развитие на Съюза, като негативните последици, свързани с концентрацията на 
икономическа дейност, неравенството по отношение на достъпа до пазари и услуги 
в резултат от разстоянията и разделението, наложено от границите между 
държавите-членки и между регионите;

8. приветства започването на публично обсъждане по въпросите на териториалното 
сближаване, както се изисква в Зелената книга; счита, че успехът на всяко едно 
публично обсъждане е пряко свързан с възможно най-широкото участие на 
различните заинтересовани лица и гражданското общество; призовава 
компетентните национални и местни органи да разпространяват съответната 
информация без забавяне, за да се повиши информираността за значението на това 
ново понятие;

9. счита координирането на отрасловите политики на Общността, които имат силно 
териториално въздействие, за ключово в развитието на териториалното 
сближаване; затова съжалява, че съответният анализ в Зелената книга се 
ограничава само до изброяване на тези политики на ЕС, без да предлага начини за 
подобряване на синхрона между тях или поне методи за измерване на 
териториалното им въздействие;

10. съгласен е с подхода в Зелената книга и в публичното обсъждане да не се включва 
никакво споменаване на евентуални бюджетни и финансови последици от 
териториалното сближаване; счита, че подобен анализ би бил преждевременен, 
докато самото понятие не бъде ясно дефинирано и разбрано от всички 
заинтересовани лица; предлага тези съображения да бъдат обмислени в рамките на 
следващите финансови перспективи;

Анализ на понятието териториално сближаване

11. възприема позицията на Зелената книга, че териториалното сближаване е свързано 
с осигуряването на хармонично развитие на места с различни характеристики и 
особености и с предоставянето на гаранции, че техните граждани ще са в състояние 
да се възползват максимално от присъщите за различните територии 
характеристики; акцентира върху факта, че териториалното сближаване е 
хоризонтално понятие, което поддържа развитието на Съюза като цяло чрез 
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превръщане на разнообразието в предимство за всичките му региони; твърдо вярва, 
че териториалното сближаване следва да предотврати перспективата за 
асиметричен Съюз;

12. счита, че териториалното сближаване е ясно очертана концепция, която следва да 
доведе до осезаема добавена стойност за икономическото и социалното 
сближаване; подчертава, че трите компонента на сближаването (икономическо, 
социално и териториално) следва да бъдат взаимно допълващи се и подкрепящи се, 
като обаче поддържат своите собствени мисии в рамките на единна интегрирана 
концепция; затова счита, че между тези цели не следва да има йерархия;

13. приветства резултатите от проучването на ESPON за сценарии за бъдещо развитие 
на Европа до 2030 г., които предоставят осезаема информация в подкрепа на дебата 
по политиките за формата на ЕС и националните политики и създават подходящи 
инструменти, за да се избегне поляризирането и обезлюдяването на териториите на 
ЕС и да се развиват оптимални условия за качествен живот на техните граждани;

14. изтъква, че една от главните цели на териториалното сближаване е да гарантира, че 
напредъкът и растежът, постигани в конкретен регион, осигуряват полза за целия 
регион и на територията на ЕС; счита в тази връзка, че центровете за отлични 
постижения и клъстерите за научна дейност и иновации са от жизнено значение за 
икономическия успех, научните открития, технологичните нововъведения и 
заетостта и че следва да се насърчава по-голямо взаимодействие и пренос на знания 
между тези центрове и съседните региони.

15. подчертава, че единният пазар дава жизненоважен принос за икономическото, 
социалното и териториалното сближаване; подчертава значението на обществените 
услуги във връзка с устойчивото икономическо и социално развитие, както и 
необходимостта от социално и регионално справедлив достъп до услугите от общ 
интерес; застъпва становището, че предвид принципа на субсидиарност и 
законодателството на ЕС в областта на конкуренцията, отговорността за 
определянето, организирането, финансирането и наблюдението на услугите от общ 
интерес принадлежи на националните, регионалните и местните органи; счита 
обаче, че в дебата за териториалното сближаване следва да бъде включен и 
размисъл относно справедливия достъп на гражданите до услуги;

16. отбелязва, че в Зелената книга се потвърждават особените предизвикателства за 
развитието, пред които са изправени регионите със специфични географски 
характеристики, като планинските региони, островите и рядко населените области; 
отбелязва също, че граничните региони са изправени пред специфични 
предизвикателства за политиката в смисъл на достъпност, качество и ефективност; 
отхвърля становището, че териториалното сближаване следва да бъде политика, 
насочена единствено към разрешаването на проблемите на тези региони; счита все 
пак, че следва да се отдели специално внимание на развитието на тези региони, за 
да се компенсират недостатъците им и да им се даде възможност ефективно да 
допринасят за хармоничното развитие на Съюза като цяло;

17. изразява убеждението, че териториалното сближаване не следва да се свежда само 
до резултатите от регионалната политика на ЕС на европейска територия, но и да се 
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ангажира с териториалното измерение на други секторни политики на Общността 
със силно териториално въздействие; в контекста на териториалното сближаване 
подчертава значението от усъвършенстване на синергията между различните 
политики на Общността за съгласуване и постигане на максимален резултат от 
териториалното им въздействие по места; при все това отбелязва, че всички 
политики на Общността ще запазят независимостта си и че процесът не включва 
подчиняването на една политика на друга;

Препоръки за бъдещото териториално сближаване

18. очаква публичното обсъждане да доведе до ясно определение на териториалното 
сближаване, по което да има общо съгласие и което да се споделя и разбира от 
всички заинтересовани лица в тази област; счита, че определението ще внесе 
яснота и прозрачност и че следва да се съсредоточи върху добавената стойност, 
която се очаква да внесе териториалното сближаване в традиционната рамка на 
политиката на сближаване;

19. настоятелно приканва Комисията да пристъпи към публикуването на Бяла книга 
относно териториалното сближаване след приключване на процеса на обсъждане; 
изразява убеждението, че Бялата книга ще бъде основно средство за утвърждаване 
на понятието териториално сближаване, както и за предлагане на конкретни 
разпоредби и политически действия, които следва да бъдат въведени в 
законодателния пакет за структурните фондове след 2013 г.;

20. счита, че трите понятия в основата на анализа на териториалното сближаване в 
Зелената книга – концентрация, свързване на териториите и сътрудничество – се 
нуждаят от по-нататъшно развитие и превъплътяване в конкретни политически 
възможности; настоятелно приканва Комисията да обясни как тези понятия ще 
бъдат включени в законодателната рамка след 2013 г.;

21. призовава за съществено укрепване на целта за европейско териториално 
сътрудничество през следващия програмен период; убеден е, че тази цел добавя 
стойност на европейско равнище, не на последно място благодарение на прякото 
участие на регионалните и местните органи в планирането и изпълнението на 
съответните програми за трансгранично, транснационално и междурегионално 
сътрудничество; за целта той подчертава също значението на трансграничното 
измерение и съответните оперативни програми на политиката за европейско 
съседство;

22. застъпва становището, че териториалното сближаване следва да се развива като 
хоризонтален принцип, който подкрепя всички политики и действия на Общността; 
изразява убеждението, че развитието на принципа на устойчиво развитие и защита 
на околната среда следва да служи като пример за това как да се включи 
териториалното сближаване в бъдещото развитие на всички съответни политики на 
Общността;

23. подчертава необходимостта в контекста на териториалното сближаване да се 
създадат допълнителни качествени показатели с цел по-добро разработване и 
прилагане на съответните политики по места, като се отчитат различните 
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териториални особености; при все това подчертава, че БВП остава единственият 
критерий за допустимост за получаване на финансова подкрепа от структурните 
фондове;

24. изразява убеждението, че с цел по-добра съгласуваност на териториалното 
въздействие на секторните политики на Общността, са необходими по-добро 
разбиране и оценка на тези въздействия; по тази причина настоятелно приканва 
Комисията да предприеме оценка на териториалното въздействие на тези политики; 
очаква, че Комисията ще представи също така конкретни начини за създаването на 
синергия между териториалните и секторните политики;

25. отново отправя своето отдавна изразено искане за развитие на цялостна стратегия 
на ЕС за регионите със специфични географски характеристики, която ще им 
позволи да се справят по-добре с проблемите и предизвикателствата, пред които се 
изправят; изразява убеждението, че стратегията на ЕС следва да търси също така 
начини за приспособяването на политиките на Общността към конкретните
потребности и активи на тези региони;

26. при все това подчертава, че разработването на допълнителни показатели и 
осъществяването на териториални оценки не следва да водят до по-голяма 
бюрокрация или допълнително забавяне на изпълнението на новите политики и 
действия в подкрепа на териториалното сближаване; подчертава необходимостта от 
преки резултати от включването на териториалното сближаване в следващия пакет 
от програми за структурните фондове;

27. настоятелно приканва държавите-членки да увеличат усилията си за постигане на 
целите по дял четвърти от първата програма за действие за изпълнението на 
териториалния дневен ред на Европейския съюз за събиране на знания за 
териториалното сближаване и устойчивото пространствено планиране, разкриване 
на перспективи и анализ на въздействието, и потвърждава главната роля на ESPON 
в този процес;

28. отбелязва с голяма заинтересованост, че за пръв път в петия доклад за напредъка се 
споменават конкретно „преходните региони“, разположени между „конвергентните 
региони“ и „регионите с развита конкуренция и заетост“; потвърждава 
необходимостта да се разглеждат отделно онези региони, които в момента са 
разпръснати между двете Цели като „постепенно навлизащи“ и „постепенно 
излизащи“. в контекста на териториалното сближаване призовава Комисията да 
установи по-изчерпателна система за постъпателна преходна помощ за регионите, 
които скоро ще надхвърлят прага от 75 % от БВП, за да им се даде по-ясен статут и 
повече сигурност в развитието им;

29. счита, че възприемането на цялостен подход ще има по-голям шанс за успех, ако 
регионалните и местните органи, както и заинтересованите лица, които могат да 
осигурят цялостно виждане и разбиране на нуждите и особеностите на определен 
регион, участват от началото в разработването и изпълнението на стратегиите за 
развитие на всеки регион;
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30. признава, че териториалното сближаване въвежда нови идеи за подобряване на 
провеждането на политиката на сближаване; изразява съгласие с виждането, че за 
различните проблеми са необходими различни териториални мащаби и че 
следователно установяването на действителни партньорства между всички страни, 
участващи на различни равнища в регионалното и местното развитие, е 
предварително условие в процеса на разработване на териториалното сближаване и 
призовава Комисията и държавите-членки да положат всички възможни усилия за 
развитието на такова териториално управление на много равнища; счита, че 
предмет на териториалното сближаване следва да бъде установяването на 
подходящото териториално равнище за прилагане на всяка политика или мярка;

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

Настоящият доклад по собствена инициатива отговаря на Зелената книга за 
териториално сближаване и също така включва някои общи заключения за състоянието 
на дебата за бъдещата политика на сближаване на ЕС, представен в Петия доклад за 
напредъка в икономическото и социалното сближаване. Той прави анализ на Зелената 
книга и излага някои първоначални идеи в отговор на този важен политически 
документ. Комисията по регионално развитие вярва, че е важно Европейския парламент 
да заеме ясна позиция не само по отношение на разбирането и ролята на 
териториалното сближаване, но също така и по бъдещето на регионалната политика на 
ЕС.

Контекст

В своя доклад по собствена инициатива относно „Ролята на териториалното 
сближаване за регионалното развитие“ (докладчик: Ambroise Guellec), приет на 
пленарно заседание на 28 септември 2005 г., Европейският парламент настоятелно 
призова Европейската комисия да пристъпи бързо към публикуването на „Бяла книга за 
териториалното сближаване“. По онова време това беше ясно указване от страна на 
Европейския парламент, че понятието „териториално сближаване“ ще бъде основно 
средство за бъдещото развитие на регионалната политика на ЕС. Поради тази причина 
това понятие трябваше да бъде ясно определено. Включването на „териториалното“ 
сближаване наред с „икономическото и социално” сближаване в Договора от Лисабон 
(чл. 3 ДЕС и чл. 174 ДЕС) допълнително консолидира това понятие, което въпреки 
всичко остана донякъде неясно по отношение на своето определение, методи и подход.

Обаче от 90-те години на ХХ век насам започна общ дебат относно териториалното 
сближаване. През 1999 г. Европейската перспектива за пространствено развитие 
(ESDP) постави началото на процес, който доведе до приемането през 2007 г. на 
„Териториален дневен ред на ЕС“ от министрите от ЕС, отговарящи за 
пространственото развитие и градоустройството. В тези политически документи силно 
се подчертаваше ролята, която териториалното сближаване ще трябва да изиграе за 
гарантирането на хармонично, устойчиво развитие в целия Съюз. Европейският 
парламент откликна положително на този подход в своя доклад „Проследяване на 
Териториалния дневен ред и Хартата от Лайпциг“ (докладчик: Gisela Kallenbach), като 
повтори искането си за ясно определение на териториалното сближаване в 
предстоящата Зелена книга за териториално сближаване.

Състоянието на дебата относно бъдещето на политиката на сближаване 

Резултатите от публичното обсъждане на бъдещето на политиката на сближаване на ЕС 
са изложени в Петия доклад за напредъка в икономическото и социалното сближаване. 
Този доклад за напредъка се състои от две части.  Парламентът може да подкрепи 
основните заключения от този процес на консултации (в който участията са повече от 
100). Те съответстват напълно на позицията, възприета в доклада на ЕП относно 
Четвъртия доклад относно сближаването (докладчик:  Ambroise Guellec). Те включват 
отхвърлянето на всякакви опити за ренационализация и поемането на ангажимент към 
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единна политика на Общността, която следва също така да бъде в състояние да се 
справи с предизвикателства като глобализацията, изменението на климата и 
демографските промени. В доклада също така се изразява силното убеждение, че тази 
политика следва да обхваща всички региони на ЕС, като води до добавена стойност за 
всички, а не само за най-бедните конвергентни региони. В него се подчертава и
необходимостта от синхрон и интегриран подход между различните отраслови 
политики, за да се постигне оптимален резултат за практическия растеж и развитие по 
места.

Съдържание на Зелената книга на Комисията

Европейската комисия прие окончателно Зелената книга за териториално сближаване 
на 6 октомври 2008 г., като я озаглави „Да превърнем териториалното многообразие в 
предимство“. В книгата не се съдържа определение на „териториално сближаване“; 
вместо това тя поставя началото на широка консултация с регионални и местни органи, 
сдружения, НПО и гражданското общество, чиято цел е да се подпомогне общото 
разбиране за това ново понятие и последиците от него за бъдещата регионална 
политика на ЕС. За целта книгата включва списък с конкретни въпроси, които 
обхващат различни аспекти, включително определение. Тази публична консултация ще 
бъде открита до края на февруари 2009 г.

Съгласно Зелената книга териториалното сближаване е свързано с осигуряване на 
хармонично развитие на всички територии на ЕС и предоставяне на гаранции, че 
гражданите им могат да се ползват максимално от присъщите характеристики на тези 
територии. Зелената книга предлага разнообразието да бъде превърнато в актив и 
конкурентно предимство, което допринася за устойчивото развитие на целия ЕС. 
Следователно основното предизвикателство е да се помогне на териториите да 
използват активите си по най-добрия възможен начин. За тази цел в Зелената книга се 
признава, че ефективните решения често изискват интегриран подход и сътрудничество 
между различните органи и заинтересовани лица, които участват в процеса. Тя също 
така специално се позовава на необходимостта от по-добро управление на политиката 
на сближаване с цел последната да стане по-гъвкава и способна да се приспособява към 
най-подходящия мащаб на необходима намеса.

Зелената книга съсредоточава вниманието върху необходимостта да се осигури 
балансирано развитие на градските и селските райони и предлага средства за избягване 
на обезлюдяването и разрастването на градовете. Тя доразвива три основни понятия, 
въз основата на които трябва да се разработят конкретни политически действия: 
концентрация, свързване на териториите и сътрудничество:

 Концентрацията носи предимства, като например по-висока производителност 
и творчески потенциал, но има и отрицателни последици, особено от гледна 
точка на въздействието върху околната среда, пренаселеността, цените на земята 
и социалната изолация. Това означава, че териториалното сближаване се опира 
на постиженията на концентрацията, но избягва прекомерно концентриране на 
растежа и улеснява достъпа до увеличените постъпления от натрупването във 
всички територии.
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 Свързването на териториите подчертава необходимостта от придвижване в 
посока към интегрирана Европа, която предлага бърз и ефективен достъп до 
пазари, услуги и хора. Това включва транспорта, но също така и всички 
инфраструктури, които са в основата на ефективното функциониране на единния 
пазар – като онези, които гарантират достъп до здравеопазване и образование, 
високоскоростен интернет или енергийни мрежи. Всички тези връзки 
продължават да са неравномерно разпределени в Съюза и днес.

 Сътрудничеството винаги е било важен стълб на политиката на сближаване. В 
Зелената книга се твърди, че в това отношение трябва да се направи много 
повече, за да се разгледат въпроси, които са трансгранични по своя характер и 
варират от ежедневното пътуване до околната среда. Това сътрудничество 
следва да се осъществява на много равнища и да включва нови партньори.

Комисията също така признава особените предизвикателства за развитието, пред които 
са изправени три типа региони със специфични географски характеристики 
(планинските региони, островите и рядко населените области), и разглежда въпроса 
дали са необходими специални политически мерки за компенсирането на тези 
проблеми. Накрая, Комисията посочва редица отраслови политики на ЕС, които оказват 
силно териториално въздействие (напр. транспорт, енергетика, първи стълб на ОСП, 
заетост, околна среда), като изтъква важността от създаването на синхрон между тях.

Общи забележки на докладчика

А. ЗЕЛЕНАТА КНИГА
 Приемане на Зелена книга: Докладчикът приветства приемането на Зелената 

книга за териториално сближаване, тъй като тя отговаря на дългогодишно 
искане от страна на Европейския парламент. Въпреки факта, че Договорът от 
Лисабон още не е ратифициран и поради това в момента „териториалното 
сближаване“няма формално основание в Договора, тази Зелена книга предоставя 
възможност за първи анализ на понятието, което ще има ключов приоритет за 
Съюза успоредно с икономическото и социалното сближаване.

 Определение: Настоящата Зелена книга, обаче, е лишена от амбиция, доколкото 
в нея не се предоставя конкретно определение на това ново понятие, както 
първоначално се очакваше. В практическо отношение това означава 
допълнително забавяне в прилагането на идеята за „териториалното 
сближаване“. Следва да се подчертае, че Европейският парламент очакваше 
публичната консултация да доведе до ясно определение на териториалното 
сближаване, по което да има общо съгласие и което да се споделя и разбира от 
всички заинтересовани лица в областта на регионалната политика.

 Публична консултация: В този смисъл докладчикът приветства даването на ход 
на публична консултация по въпросите на териториалното сближаване. Успехът 
на този процес е пряко свързан с възможно най-широкото участие на различни 
заинтересовани лица и гражданското общество в дебата, но членовете на 
Европейския парламент също играят важна роля, като допринасят активно за 
пропагандиране на Зелената книга за териториално сближаване сред 
европейските граждани;
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 В очакване на публикуването на Бяла книга: Докладчикът вярва, че 
Европейският парламент следва твърдо да изисква публикуването на Бяла книга 
за териториално сближаване след приключване на процеса на консултации. 
Докладчикът също така счита, че публикуването на Бяла книга може единствено 
да открие пътя за превръщането на „териториалното сближаване“ в конкретни 
разпоредби, които следва да бъдат въведени в следващия законодателен пакет 
относно структурните фондове за периода на програмиране след 2013 г.

 Финансови аспекти: Докладчикът е съгласен от настоящия дебат да бъдат 
изключени всички споменавания на бюджетните и финансовите последици от 
териториалното сближаване. Той счита, че е по-добре позицията на Европейския 
парламент да се ограничи до политическите аспекти на тази нова цел и на по-
късен етап да се разсъждава дали, как и до каква степен това ново понятие би 
могло да повлияе върху бюджета на ЕС за периода след 2013 г.

Б. КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ

Анализиране на новата концепция: Докладчикът счита, че териториалното 
сближаване е ясно очертана концепция, която следва да доведе до осезаема 
добавена стойност за икономическото и социалното сближаване. Трите компонента 
на сближаването (икономическо, социално и териториално) следва да бъдат взаимно 
допълващи се и подкрепящи се, като, обаче, поддържат своите собствени мисии в 
рамките на единна интегрирана концепция. Следователно между тези цели не 
следва да има йерархия. Настоящият дебат трябва не само да се опита да определи 
добавената стойност от териториалното сближаване и конкретните ползи, които се 
очаква да получат гражданите на Европа от изпълнението му по места, но и да 
разгледа въпроса как тази концепция ще се впише в бъдещата регионална политика 
на ЕС.

Отхвърляне на перспективата за асиметрична Европа: Докладчикът счита, че 
хармоничното развитие на Съюза ще допринесе ефективно за повишаване на 
конкурентното предимство на икономиката на ЕС. Поради това териториалното 
сближаване може да се тълкува само като хоризонтална концепция, която подкрепя
развитието на Съюза като цяло. Предизвикателството е да се съсредоточи 
вниманието върху по-ефективни инструменти, които могат да постигнат тази цел. 
Работата на Европейската мрежа за наблюдение на пространственото планиране 
(ESPON) е особено важна в това отношение, тъй като тя се опитва да представи 
последиците от различните модели на развитие върху териториалното развитие на 
ЕС. Тази работа следва да води също до разработването на допълнителни 
качествени показатели за отчитане на териториалните особености и подкрепа на 
разработването и изпълнението на съответните политики по места;

Прехвърляне на ползи в рамките на Съюза: Тази идея изпъква особено много по 
отношение на създаването на центрове за отлични постижения в целия Съюз, които 
са жизненоважни за икономическия успех, научните открития, технологичните 
нововъведения и заетостта. Важно е да се стимулира по-голямо взаимодействие и 
пренос на знания между центровете и клъстерите за научна дейност и иновации и 
съседните им региони. Подобни процъфтяващи центрове би трябвало да носят 
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ползи, които да се разпределят равномерно на цялата територия на ЕС, за да се 
постигне максимален ефект от вложените инвестиции.

Максимално използване на потенциала на всеки регион: За Европейския съюз не 
съществува модел за „развитие, при което един размер пасва на всички“, който 
модел би работил еднакво добре във всички региони на Съюза. Разнообразието на 
Съюза е всъщност неговата сила. Важно е да се определят активите на всеки регион 
на Европа и те да се използват, за да се повиши конкурентоспособността им и да се 
гарантира растеж и просперитет. Докладчикът счита за много важен в това 
отношение приносът на бившия министър-председател на Финландия Еско Ахо с 
неотдавна публикувана негова статия във в. „Файненшъл Таймс“ (публикувана на 
16.7.2008 г.). Г-н Ахо твърди, че Европейският съюз трябва да съсредоточи 
усилията си върху създаването на клъстери от типа на „Силиконовата долина“ в 
целия Съюз. Жизненоважно е ресурсите да се съсредоточат върху няколко 
съществуващи клъстера, вместо парите да се разпиляват на много места с 
ограничени шансове за успех. С други думи, не всеки регион разполага с 
потенциала или ресурсите, които да го превърнат в център за отлични постижения; 
това не е целта, която трябва да се опитваме да постигнем. ЕС трябва да ограничи 
своя подход в това отношение.

Засилване на целта за Европейско териториално сътрудничество: Неоспоримата 
добавена стойност на тази цел за Европа е вече несъмнено доказана. Прякото 
участие на регионалните и местните органи в планирането и изпълнението на 
съответните програми за трансгранично, транснационално и междурегионално 
сътрудничество са друг положителен признак за бъдещото развитие на тази 
политическа цел. В това отношение трябва да се подчертае също така важността на 
трансграничното измерение и съответните оперативни програми на европейската 
политика на съседство. Това е успех за регионалната политика на ЕС и следва да 
получи значителен тласък през следващия период на програмиране.

Региони със специфични географски характеристики: Зелената книга относно 
териториалното сближаване признава специално особените предизвикателства за 
развитието на три типа региони: планински региони, острови и слабо населени 
региони. Европейският парламент отдавна призовава за всеобхватна стратегия, 
която би дала възможност на тези региони да компенсират своите остри и 
постоянни природни и демографски недостатъци. Поради това на развитието на 
тези региони следва да се обърне специално внимание, за да се осигури 
действително хармонично развитие на Съюза и да се постигне „териториално 
сближаване“. Докладчикът обаче подчертава факта, че териториалното сближаване 
е хоризонтална концепция, която засяга всички региони на ЕС; тя не може да се 
тълкува като нова политика за регионите със специфични географски 
характеристики.

Териториално въздействие на секторните политики на Общността: Докладчикът е 
разочарован от факта, че този конкретен раздел на Зелената книга се ограничава да 
изброи политиките на ЕС, които имат силно териториално въздействие, без да се 
поставя териториалното сближаване като приоритетна цел или предварително 
условие за развитието на тези политики. Европейският парламент неведнъж е 
подкрепял необходимостта от интегриран подход към практическото прилагане на 



PR\752980BG.doc 15/16 PE415.290v01-00

BG

всички действия и политики на ЕС. От гледна точка на политиките може да се 
твърди, че тази идея съответства напълно на необходимостта от координиране на 
териториалното въздействие на всички секторни политики на Общността върху 
даден регион. Същевременно обаче е необходимо да се уточни следното: като 
поставя ударението върху териториалното измерение на други секторни политики 
на ЕС, Европейският парламент не се опитва да омаловажи и да намали 
автономността на регионалната политика на ЕС. Обратно, целта на интегрирания 
подход е да постигне максимален ефект от структурните интервенции на място и в 
полза на гражданите на Европа.

Териториално управление: Зелената книга разглежда подобреното териториално 
управление като ключов фактор за успешното бъдещо прилагане на политиката на 
сближаване. Като стъпва на заключенията на неотдавна приетия от ЕП доклад 
относно „Управлението и партньорството на национално и регионално равнище и 
основа за проекти в областта на регионалната политика“ (докладчик: Jean Marie 
Beaupuy), приет от ЕП на 18 септември 2008 г., докладчикът изтъква 
необходимостта да се популяризира система за управление на много равнища и от 
определяне на подходящото териториално равнище, на което интервенцията би 
била по-ефективна на различните етапи на планиране и изпълнение на програмите. 
Като се отчита надлежно важността на създаването на нови териториални 
партньорства, които трябва да бъдат в центъра на всички анализи относно Зелената 
книга.

Преходни региони: Докладчикът отбелязва, че за пръв път в петия доклад за 
напредъка Комисията споменава конкретно „преходните региони“, разположени 
между „конвергентните региони“ и „регионите с развита конкуренция и заетост“. 
Това изглежда е първият опит да се разглеждат отделно онези региони, които в 
момента са разпръснати между двете Цели като „постепенно навлизащи“ и 
„постепенно излизащи“. В контекста на териториалното сближаване докладчикът 
напълно подкрепя този подход не само поради това, че той дава по-ясен статут на 
тези региони, но и основно като признание за факта, че трябва да се разработи и 
приложи по-изчерпателна система за постъпателна преходна помощ за регионите, 
които скоро ще надхвърлят прага от 75 % от БВП.

Зелената книга за териториално сближаване споменава също редица други въпроси, 
които трябва да бъдат взети под внимание, като достъпа до услуги от общ интерес 
или създаването на допълнителни показатели за по-добро наблюдение на 
особеностите и тенденциите на териториалното сближаване. Докладът изтъква 
становището на докладчика по всички тези въпроси.

Заключение

Настоящият доклад изразява редица съображения относно свързаните съобщения на 
Комисията и отправя предложения към Комисията, държавите-членки и регионалните и 
местните органи с цел да се подготви основата за по-добро разбиране на това какво би 
могло да бъде териториалното сближаване и какви биха били последиците за всички 
участници от включването на териториалното измерение в политиката на сближаване.
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Същевременно обаче и което е по-важно, докладът цели да определи позиция на 
Европейския парламент в европейския дебат относно териториалното сближаване, тъй 
като този дебат силно ще повлияе един по-обхватен дебат относно бъдещето на 
регионалната политика и политиката на сближаване след 2013 г., както и формата на 
структурните фондове през следващия програмен период.


