СВЪРЗВАНЕ НА РЕГИОНА
интелигентно и устойчиво

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
чиста и зелена

С цел да допринесе за устойчив, приобщаващ и
интелигентен растеж чрез мерки, прилагани в
сферата на транспорта, енергетиката, културата и
туризма, СЕСДР се фокусира върху подобряването
на цялостната свързаност в региона.

Дунавският басейн се характеризира със сложни и
същевременно
крехки
взаимосвързани
и
взаимозависими екосистеми и местообитания,
които са в основата на всички човешки дейности.
Промените в климата, устойчивото използване на
природните ресурси и цялостното опазване на
качеството на околната среда бяха определени като
основни предизвикателства в Дунавския регион.

Координация на политики

Съвместните усилия на страните от Дунавския
регион доведоха до значителен напредък по
отношение
на
координацията
на
инфраструктурните дейности, експлоатацията на
транспортните и енергийните системи, обмена на
най-добри практики в областта на чистата енергия
и насърчаването на дунавската култура и туризъм
за преодоляване на основните затруднения,
установени в региона.

Опазване на околната среда

Свързаност

За да се преодолеят трудностите, СЕСДР предлага
специфични дейности за сътрудничество за
възстановяване и запазване на качеството на водата,
съхраняване на биоразнообразието, ландшафтите и
качеството на въздуха и почвата и управление на
рисковете за околната среда.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОСПЕРИТЕТ
интелигентен, социален и иновативен

УКРЕПВАНЕ НА РЕГИОНА
ефективен, стабилен и безопасен

Като част от най-разнородния европейски макрорегион,
страните от СЕСДР имат значителни различия по
отношение на иновациите, обществото на знанието,
конкурентоспособността, образованието, пазара на труда
и социалното приобщаване.

Дунавските страни имат за обща цел да подобрят
функционирането на демократичните институции,
централните, регионалните и местните публични
администрации и гражданското общество, за да осигурят
по-безопасна и по-сигурна среда за своите граждани.

Ето защо, тематичните области, посветени на създаването
на просперитет в региона, целят да стимулират високи
постижения в научноизследователската и развойна
дейност, да обединят доставчиците на знания, да засилят
сътрудничеството между действащите лица в областта на
иновациите, науката и бизнеса, да подобрят подкрепата за
бизнеса, да използват потенциала на пазарите на труда и
да се борят с бедността.

За постигането на тези цели бяха инициирани съвместни
действия с цел осигуряване на по-прозрачни и ефективни
политически, граждански и административни структури,
подобряване на механизмите за управление на много
нива, улесняване на административното сътрудничество
на трансграничните общности и борба с корупцията и
организираната престъпност.

Капацитет и сигурност
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Макрорегионална стратегия за
развитие и опазване на Дунавския

Европа е напълно променена:
макрорегионалният подход

Стратегията на ЕС за Дунавския регион (СЕСДР) е
насочена към най-честите предизвикателства, пред
които са изправени държавите, разположени в басейна
на река Дунав, които се възползват от засиленото
сътрудничество за постигане на икономическо,
социално и териториално сближаване. СЕСДР създава
синергии и улеснява сътрудничеството на всички
заинтересовани страни, като цели ефективното
използване на наличните ресурси.

Европа се нуждаеше от засилено регионално
сътрудничество за намиране на решения на
предизвикателствата, които се простират отвъд
националните граници и чийто обхват и въздействие е посложен от това, с което даден регион или държава може да
се справи самостоятелно. Затова бяха създадени
макрорегионални стратегии (МРС) като интегрирани рамки
за сътрудничество с цел справяне с тези предизвикателства
и насърчаване на икономическото, социално и
териториално сближаване в големи географски райони.

Регионално сътрудничество

СЕСДР обхваща 115 милиона души в девет държави
членки на ЕС (Австрия, България, Хърватия, Чехия,
Германия, Унгария, Румъния, Словакия и Словения) и
пет държави извън ЕС (Босна и Херцеговина, Република
Молдова, Черна гора, Сърбия и Украйна) и се простира
от Шварцвалд до Черно море.
Стратегията обхваща четири основни тематични
области: свързаност, опазване на околната среда,
изграждане на просперитет и сигурност.
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МРС осигуряват по-добра координация на политиките, като
обединяват главните заинтересовани страни от всички нива
на управление за активно участие и предлагане на
ефективни съвместни инициативи като подходяща реакция
към общите териториални предизвикателства. Чрез
засилено сътрудничество, обмен на опит и трансфер на
знания, МРС улесняват стратегически координиран и
синергичен подход за устойчиво развитие на държавите
членки на ЕС и страните извън ЕС.
МРС предлагат възможност за сътрудничество между
заинтересованите страни и наличните източници на
финансиране, за да се привлече вниманието към общите
приоритети и потребности от развитие.
Понастоящем съществуват
стратегии на ЕС:

четири

макрорегионални

Иновативно развитие

