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ОБЯСНИТЕЛНА БЕЛЕЖКА НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЮРОТО НА КР 
 

121-о ЗАСЕДАНИЕ НА БЮРОТО НА КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ 

 

- 12 март 2010 г. - 

 

Точка 6 

 

„План на КР и Европейската комисия за Европа 2020: 

Думата имат градовете и регионите в ЕС 

С поглед към пролетния европейски съвет и след него“ 

 

 

Следващи стъпки към Европа 2020: КР и ролята на неговата Платформа (Платформа за 

наблюдение на „ЕС 2020“) 

 

След назначаването на новата Европейска комисия от Европейския парламент на 9 февруари и 

въз основа на насоките, дадени от неформалния Европейски съвет на 11 февруари, дебатът по 

новата стратегия, която ще замени Лисабонската стратегия, навлиза в последния си етап. По-

нататъшните стъпки са: 

 

 3 март: Европейската комисия представя своя план за нова стратегия: съобщение за 

Европа 2020: „Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж―; 

 25-26 март: очаква се пролетният Европейски съвет да проведе първи дебат; 

 17-18 юни: очаква се последният Европейски съвет при испанското ротационно 

председателство да вземе решение по новата стратегия. 

 

Комитетът на регионите участва под различни форми в дебата. През декември 2009 г. прие 

становище по собствена инициатива (докладчик Christine Chapman). Освен това КР, подкрепян 

от предходната Платформа за наблюдение на Лисабонския процес (понастоящем Платформа за 

наблюдение на „ЕС 2020―), проведе консултация сред европейските градове и региони на тема 

„Новата стратегия за устойчив растеж― и проучване за въздействието на Европейския план за 

икономическо възстановяване по места, като констатациите са свързани с основните 

политически отговори, необходими за устойчиво възстановяване на ЕС. 
 

Неуспехът на Лисабонската стратегия да доведе до очакваните резултати, въпреки известен 

напредък, беше ясно описан в Работен документ на Европейската комисия „Документ относно 

напредъка на Лисабонската стратегия―
1
 и „Европа 2020― — обществена консултация - Пръв 

преглед на отговори―
2
. 

 

                                                   
1
  SEC(2010) 114 окончателен, Брюксел, 2.2.2010 г. 

2
  SEC(2010) 116 окончателен, Брюксел, 2.2.2010 г. 
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Съвсем неотдавна тогавашният председател на КР г-н Van den Brande и заместник-

председателят г-н Chaves от името на испанското председателство отправиха съвместно писмо 

до председателите Van Rompuy и Barroso в продължение на Петия териториален диалог, 

проведен в Палма де Майорка (Испания) на 18 януари. В писмото си те резюмират основните 

послания на КР по следния начин (подчертаването наше): 

 

„Първо, както знаем от опит, реформите, които ще са необходими на ЕС, за да насърчава 

устойчивия растеж и създаването на нови работни места, не могат да се извършат без 

ефективно и ефикасно координиране на различните компетентни административни органи. 

Само посредством по-добра координация на икономическите политики би могло да се ускори 

възстановяването и да се постигне устойчив растеж на ЕС. 

 

Второ, смятаме, че всички сме съгласни, че една от целите на новата стратегия 

„ЕС 2020“ трябва да бъде постигането на по-висок растеж, съчетан с икономическа, 

екологична и социална устойчивост. Същевременно стратегията би трябвало да гарантира 

балансирано развитие на регионите и градовете в ЕС, за да се постигне териториално 

сближаване – цел, заложена в Договора от Лисабон. 

 

Посредством структурните фондове политиката на ЕС за сближаване допринесе мощно за 

постигане на дългосрочните цели за растеж и заетост и за изпълнението на 

краткосрочните действия за преодоляване на кризата. Тази политика има същински ефект 

на лоста, като чрез нея се мобилизират нови публични и частни ресурси и се насърчава 

институционалното изграждане и сътрудничество между различните равнища на 

управление. Една поука от политиката за сближаване е, че местните и регионалните власти, 

които са по-близо до хората и тяхната местна среда, могат да играят решаваща роля в 

ефективното прилагане на новата стратегия. Едновременно с това, техните действия 

укрепват солидарността между държавите-членки и между по-богатите и по-бедните 

области на ЕС. 

 

Трето, смятаме, че Стратегията „ЕС 2020“ ще доведе до успешни резултати, само ако 

всички равнища на управление споделят отговорността и работят съвместно. 

Новата стратегия трябва да се основава на по-голямо участие и ангажираност от страна 

на държавните и правителствените ръководители, както и на още по-активно участие на 

местните и регионалните власти в ЕС в рамките на взаимен консенсус, споделена 

отговорност и зачитане на правомощията на всяко равнище на управление. 

 

За да се постигне това, местните и регионалните власти на ЕС трябва да участват в 

изработването и прилагането на новата стратегия „ЕС 2020“, както и в мониторинга на 

резултатите и въздействието от нея. Техният ангажимент ще гарантира, че в новата 

стратегия се отчитат в достатъчна и ефективна степен местните и регионалните 

особености, както и ще увеличи политическата ангажираност на гражданите със 

стратегията." 
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Следващи стъпки 

 

1. Изглежда е необходимо КР отново да изрази мнението на градовете и регионите в ЕС с 

оглед на окончателното решение, което предстои да се вземе в края на юни 2010 г., 

като това може да се направи най-вече посредством дебат, който да се проведе по 

време на пленарната сесия на 14-15 април. С оглед на този дебат на членовете на КР 

ще бъде раздаден предварителен анализ на предложението на Европейската комисия, 

направен в светлината на препоръките и предложенията, включени в последното 

становище на КР. 

 

2. Този дебат може да послужи за основа на официално писмо до председателя на 

Европейския съвет от председателя на КР преди Европейския съвет през юни. 

 

3. През второто полугодие на 2010 г. Платформата за наблюдение на 

„ЕС 2020“ (наричана преди ПНЛП) ще проведе годишната си работна среща, на която 

експерти и технически представители ще обсъдят прилагането на новата стратегия, 

приета през юни 2010 г. 

 

4. Освен тези дейности, Платформата за наблюдение на „ЕС 2020“, координирано с 

председателите и секретариатите на комисии, ще постигне съгласие по и ще започне 

прилагането на постоянната програма от проучвания, консултации и други дейности 

в подкрепа на консултативната дейност на КР в най-важните области на новата 

стратегия. 

 

5. През февруари 2011 г. по време на Шестия териториален диалог за устойчив растеж и 

работни места ще бъде направен преглед на състоянието за поставяне на начало на 

прилагането на новата стратегия, както и ще бъде осъвременено проучването на 

прилагането на Европейския план за икономическо възстановяване като краткосрочен 

елемент от Стратегията „Европа 2020―. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Членовете на Бюрото се приканват да обсъдят съдържащата се в настоящия документ 

информация. 

 

_______________________ 


