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Развитие и усъвършенстване на регионалната политика на  ЕС

Грижата за изостаналите региони на Европа 
винаги е била сред основните цели на 
Европейския съюз (ЕС). През първите 
десетилетия от създаването на Европейската 
икономическа общност (ЕИО) задачата за 
развитието на по-слабо развитите региони е 
оставена основно в ръцете на националните 
правителства. Всички европейски страни 
изразходват огромни суми след края на Втората 
с в е т о в н а  в о й н а  з а  р а з в и т и е т о  н а  
инфраструктурата си. В опит за стимулиране на 
икономическото развитие в по-слабо развитите 
региони, европейските страни разширяват 
електрическата и телефонната мрежа до всяко 
едно населено място, строят се пътища, 
железопътни линии, училища и др. 

За да бъде намалена възможността от 
възникване на нова война в Европа и за да бъде 
възможно нейното по-бързо възстановяване, 
редица западноевропейски политици приемат 
идеята за създаване на наднационален съюз. 
Тази идея намира своята реализация през 1951 г. 
с подписването на Договора от Париж за 
създаването на Европейската общност за 
въглища и стомана. През 1957 г. процесите по 
европейска интеграция се доразвиват с 
подписването на Договора за създаване на 
Европейската икономическа общност.

1. Генезис на регионалната политика в 
Европейския съюз

С подписването на Договора за създаване на 
Европейската икономическа общност се 

поставя началото на регионалната политика на 
Общността. В договора за създаване на ЕИО е 
отделено малко внимание на регионалните 
аспекти на интеграционните процеси. В 
преамбюла на Договора е декларирана идеята, 
че страните ще обединят своите национални 
икономики и ще стимулират тяхното 
хармонично развитие с цел да се намали 
разликата в степента на развитие на регионите и 
да се преодолее тяхната изостаналост спрямо 
развитите райони. Член 130 от договора 
признава наличието на неравномерно развитие 
на отделните региони в рамките на Общността.

Въпреки това, в основната част на Договора 
регионалните въпроси са засегнати индиректно, 
главно чрез клаузи, касаещи специфични 
секторни политики като селско стопанство и 
транспорт. С оглед на постигане на търсеното 
хармонично развитие, през 1958 г. се създават 
два секторни фонда: Европейски социален фонд 
и Европейски фонд за насочване и гарантиране 
на земеделието.

За да се преодолеят различията между 
отделните региони, се предвижда създаването 
на Европейска инвестиционна банка (ЕИБ). По 
това време тя се явява единственият финансов 
инструмент, който пряко се свързва с 
регионалното развитие.  Европейската 
инвестиционна банка може да набира 
необходимия и ресурс на национални и 
международни пазари и да го предоставя за 
финансиране на инвестиционни проекти, 
предназначени за развитието на слаборазвити 
региони. По този начин се цели да се 
предотвратят опасенията по това време, че 
регионалните неравновесия могат да попречат 
на реализацията на дългосрочните политически 
цели на Общността.

Въпреки заложените текстове в Договора за 
създаване на ЕИО, регионалната политика и 
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развитието на по-слаборазвитите региони 
о с т а в а  п р и о р и т е т  н а  н а ц и о н а л н и т е  
правителства. По този въпрос в доклад от 1969 г. 
на Комисията на европейските общности е 
записано, че „дори повече от други аспекти на 
икономическата политика, регионалната 
политика несъмнено е грижа на публичните 
власти в страните членки. Мерките, които 
включва, попадат директно в политическата, 
к у л т у р н а т а ,  а д м и н и с т р а т и в н а т а ,  
социологическата и бюджетната организация на 
държавите. Регионалната политика формира 
интегрална част от системите на вътрешните 

1
баланси на държавата, на която е основана” .

Доказателство за това, че на този етап 
регионалната политика на ЕИО е приоритет на 
националните правителства, се явява и 
структурирането на ЕИБ. „Европейската 
инвестиционна банка е създадена като 
междуправителствен орган, притежаван и 
управляван от страните членки. Нейният статут 
е изяснен по отношение на прехвърлянето на 
страните членки на решаващото мнение, 
касаещо допустимостта на проектите за даване 
на заем, като банката има само функционални 
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връзки с Европейската комисия” . Така, активна 
роля в регионалната политика на ЕИО се 
предоставя не на Европейската комисия, а на 
ЕИБ, която е контролирана от националните 
правителства на страните членки. Основният 
извод от провежданата политика в ЕИО в 
първите години от неговото сформиране, е, че 
формирането на регионалната политика на 
Общността е основно във властта на 
ръководителите на страните членки, не толкова 
на европейско равнище.

2. Развитие на регионалната политика 
на Европейския съюз в края на 60-те и 
началото на 70-те години на XX век

Въпросите за провеждането на европейска 
регионална политика започват активно да се 
поставят в края на 60-те и в началото на 70-те 
години на XX век. Няколко са основните 
причини за това. Първата е свързана с 

установените различия в природните условия и 
историческото развитие на отделните региони 
на Европа, които водят и до обособяването на 
региони с по-ниска степен на социално-
икономическо развитие. С времето този проблем 
се засилва, което води и до необходимостта от 
наме са  от  страна  на  управляващите  
националните икономически системи.  
Неравномерното развитие на отделните региони 
се превръща във въпрос от изключително 
голямо значение след стартирането на процеса 
по разширение на ЕИО. На територията на 
Великобритания и Ирландия са налице 
множество райони, които са изостанали в 
социално-икономическо отношение. Същият 
извод може да се направи и за една от 
основателките на ЕИО – Италия. 

Д ру г а  п р и ч и н а  з а  р а з в и т и е то  н а  
европейската регионална политика е свързана с 
намерението за създаване на европейски 
валутен съюз, като „до 1980 г. могат да се 
увеличат недостатъците на изостаналите 
региони като това ще направи невъзможно за 
националните правителства да подобрят 
тяхното национално конкурентно въздействие 
на международните пазари чрез валутни 

3девалвации”  .
Приетите решения на европейско равнище и 

предприетите действия от страна на отделните 
страни членки не съумяват да разрешат 
проблемите на регионалното развитие в ЕИО. 
Провежданата политика на Общността до този 
момент поставя въпроса за основната причина 
за постигнатите незадоволителни резултати – 
липсата на планиране и на координация на 
европейско равнище за  решаване на  
проблемите, свързани с неравномерното 
развитие на отделните региони.

Полаганите усилия на европейско равнище 
за поставяне на по-голям фокус върху 
р е г и о н а л н о т о  р а з в и т и е  и  н е г о в о т о  
институционализиране на европейско равнище 
резултират в създаването през 1968 г. на отделна 
дирекция по въпросите на регионалната 
политика. Една година по-късно Комисията 
публикува и документ, озаглавен „Регионална 
политика за Общността”, който цели да изясни 
визията на Общността по отношение на 1  A regional policy for the community, Commission of the European 

Communities, COM (69) 950, October 15, 1969, p.13
2  Manzella Gian Paolo, Mendez Carlos, The turning points of EU 
Cohesion policy, January 2009, 

3  Вж. Dinan D., Origins and Evolution of the European Union, изд. 
Oxford University Press, 2006, с. 179
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регионалната политика. В документа ясно е 
изразена необходимостта от развитие на 
процесите по регионално планиране и по 
координиране на инициативите на отделните 

4
страни членки .

Стъпка напред по посока развитието на 
регионалната политика в ЕИО се прави след 
срещата на върха в Хага през месец декември 
1969 г. Управляващите Общността акцентират 
върху факта, че „навлизането във финалния етап 
на общия пазар не само означава потвърждаване 
на необратимата същност на работата, 
извършена от общностите, но също така 
означава павиране на пътя за обединена Европа, 
способна да приеме своите отговорности в 
утрешния свят и да допринесе за него в 

5съответ ствие  с  т радициите  си” .  Те  
п о т въ р ж д а в ат  а н г а ж и м е н т а  с и  к ъ м  
политическия съюз и подчертават готовността 
си за реализацията на бъдещ ускорен прогрес, 
необходим за засилването и развитието на 
Общността.

Въз основа на решенията, взети на срещата 
на върха в Хага, и въз основа на мандата, даден 
от Съвета на министрите, група от експерти, 
ръководени от Пиер Вернер (министър-
председател и министър на финансите на 
Люксембург), е натоварена със задача да 
разработи план за създаването на икономически 
и валутен съюз. Използвайки за основа редица 
предложения както от страна на Комисията, така 
и от страна на отделните страни-членки, Вернер, 
заедно с групата от експерти, представят на 08 
октомври 1970 г. финалния вариант на Доклад за 
Съвета и за Комисията за реализация по етапи на 
икономически и валутен съюз в Общността – 
наричан още планът Вернер.

Идеята за създаването на икономически и 
валутен съюз (ИВС) се явява един от най-
сериозните катализатори за формирането на 
общностна регионална политика. В плана 

Вернер е изразена връзката между процеса по 
валутна и икономическа интеграция и 
необходимостта от развитието на процесите по 
регионално развитие. Предвижда се с помощта 
на провежданата регионална политика да бъдат 
намалени икономическите неравновесия в 
следствие на създаването и функционирането на 

6ИВС .
Идеята за провеждане на общностна 

регионална политика се доразвива на среща на 
върха в Париж през 1972 г.  На нея 
ръководителите на страните членки се 
съгласяват да „дадат най-голям приоритет на 
коригирането на структурните и регионални 
дисбаланси в Общността, които могат да 
в ъ з п р е п я т с т в а т  и з г р а ж д а н е т о  н а  

7Икономическия и валутен съюз” . На срещата на 
върха се взима решение Комисията да подготви 
доклад, анализиращ регионалните проблеми в 
Общността, и се приема създаването на 
Европейски регионален фонд за развитие. 

В отговор на взетите решения, през месец 
май 1973 г. Комисията представя Доклад върху 
регионалните проблеми в разширената 
общност, известен повече като Докладът 
Томпсън, именуван на името на британския 
комисар за регионална политика Джордж 
Томпсън. В доклада се посочва, че от 
създаването си Общността постига значителен 
ръст на икономиките на отделните страни и на 
доходите на техните граждани. Въпреки това, 
икономическата активност не нараства 
равномерно и географски балансирано. В най-
богатите райони на Общността се наблюдава 
доход на глава от населението над пет пъти по-
висок от този в най-бедните райони. 

Основната причина за регионалните 
дисбаланси е свързана с отсъствието на 

4  където прогнозите за регионална политика и подготвените от 
страните членки общи програми, и главно регионалните 
проблеми, възникващи поради общия пазар, и проблемите, 
свързани с въвеждането на регионални политики, по-конкретно 
по отношение на бюджетните политики, трябва да бъдат 
изследвани на общностно ниво, за да се улесни намирането на 
решения за сближаване. A regional Policy for the Community, 
Commission of the European Communities, COM (69) 950, October 
15, 1969, p.64
5  Final communiqué of the conference of heads of state or government 
on 1 and 2 December 1969 at the Hague

6 Реализацията на световно икономическо равновесие може 
сериозно да бъде застрашено от различията в структурата. 
Сътрудничеството между партньорите в Общността по 
отношение на структурните и регионални политики ще помогне 
да се преодолеят тези трудности, както и ще направи възможно 
да се елиминират изкривяванията на конкуренцията. Решението 
на големия проблем в тази сфера ще бъде улеснено от 
финансовите мерки за компенсиране. В икономически и валутен 
съюз, структурната и регионални политики няма да бъдат 
изключително въпрос на националните бюджети. Report to the 
Council and the Commission on the realization by stages of economic 
and monetary union in the Community, Luxembourg, 8 October 
1970, Chapter III, p.11
7    Meetings of the Heads of State or Government, 
    Paris 19-21 October 1972
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съвременна икономическа активност или със 
свръхзависимост на регионите от неразвито 
селско стопанство или от западащи индустрии, 
които не успяват да осигурят ръст на 
производителността, заетостта и доходите на 
наетите. В резултат на това, в засегнатите 
райони се наблюдава значителен ръст на 
емиграцията. Някои райони също така се 
отличават с неразвитата си индустриална и 
ком у н и к а ц и о н н а  и н ф р а с т р у к т у р а ,  с  
недостатъчните образователни учреждения.

Според авторите на доклада, за да се 
постигне баланс в икономическите политики на 
Общно стта ,  е  необходимо “целта на  
общностната регионална политика е да даде на 
районите, страдащи от регионални дисбаланси, 
средствата да ги коригират и да им позволи да се 

8
поставят на по-равни конкурентни условия” . За 
постигането на целта се предвижда създаването 
на Регионален фонд за развитие. Предвижда се с 
помощта на фонда да се финансират 
и н д у с т р и а л н и  с х е м и ,  у с л у г и  и  
инфраструктурни проекти, които са от особено 
регионално значение и са насочени към 
директно стимулиране на производството.

Вследствие на провеждането на срещи на 
върха, през март 1975 г. Комисията одобрява 
създаването на фонда. Преразпределението на 
ресурсите към всяка страна членка се определя 
на основата на системи от национални квоти, 
основаващи се на процентен дял за всяка страна 
членка. Географското разпределение на 
ресурсите се определя въз основа на 
регионалните политики, провеждани от 
отделните страни членки, без активното участие 
на Европейската комисия и без да се отчитат 
общностните регионални проблеми. 

Основните изводи от този етап на развитието 
на европейската интеграция са, че провежданата 
регионална политика в Общността продължава 
да се доминира от интересите и взeманите 
решения в отделните страни членки, без да се 
отчита интереса на Общността като цяло. Този 
извод налага и бъдещото развитие и 
усъвършенстване на провежданата европейска 
регионална политика в посока нейното 
институционализиране и най-вече в посока 
развитие на процесите по координация.

3. Развитие на регионалната политика 
на Европейския съюз от края на 70-те години 
на XX до началото на XXI век

В края на 70-те и началото на 80-те години на 
XX век се осъзнава необходимостта от развитие 
на провежданата регионална политика в 
Общността, която до този момент се доминира 

9от интересите на отделните страни членки . 
Приетите промени в политиката са насочени 
към засилване на ролята на Европейската 
комисия при провеждането на регионалната 
политика и към извеждане на цели и приоритети 
на общностно равнище.

Първата стъпка в тази насока е свързана с по-
големите финансови ресурси на европейския 
регионален фонд за развитие. Въпреки 
увеличението, средствата за регионална 
политика все още представляват малък процент 
от бюджета на Общността и са значително по-
малко от средствата, отделяни за провеждането 
на общата селскостопанска политика. Новост 
представлява  механизмът за  тяхното 
преразпределение, като се въвежда система от 
индикативни сфери вместо използваните до 
момента фиксирани национални квоти. 
Увеличава се влиянието на Комисията при 
избора на проекти за финансиране и се 
разширява обхватът на допустимите разходи. 
Засилва се и процесът по програмиране чрез 
нарастване на дела за финансиране чрез 
различни програми.

Нов тласък за развитието на регионалната 
политика в Европа дава присъединяването към 
Общността на Испания и Португалия. И двете 
държави се отличават с по-ниска степен на 
социално-икономическо развитие спрямо 
останалите страни членки на ЕИО. Освен това 
на територията и на двете държави са налице 
значими регионални неравновесия.

8 Report on the Regional Problems in the Enlarged Community, 
Commission of the European Communities, COM (73) 550 Brussels, 
3 May 1973

9  Тази политика задължително трябва да включва нетен 
трансфер на ресурси от най-проспериращите райони на 
Общността към по-слабо привилигированите. Отчасти тези 
трансфери ще се правят както сега, чрез националните политики 
за регионално развитие. Все пак, голяма част от трансферите ще 
трябва да бъде направена чрез общностния бюджет, или 
директно като средства за регионална помощ или индиректно 
чрез ефекта на икономическите структури на селскостопанската 
и индустриални политики. По тази причина регионалната 
политика трябва да нарасва постепенно, в крак с прогреса, 
направен в подреждането на икономическите и парични 
политики на страните членки. Report by Mr Leo Tindemans, Prime 
Minister of Belgium, to the European Council, Bulletin of the 
European Communities Supplement 1/76
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Развитието на процесите по икономическа 
интеграция, заедно с приемането на двете 
иберийски страни за членки на Общността, 
определят и все по-централното място на 
регионалната политика. В член 130а на приетия 
през 1986 г. Единен европейски акт е записано, 
че „с цел да съдейства за нейното хармонично 
развитие, Общността следва да разработи и да 
изпълнява действия, водещи до засилването на 
нейното икономическо и социално сближаване. 
В частност Общността ще се насочи към 
намаляване на неравенството между отделните 
региони и изостаналостта на по-малко 

10
привилигированите региони” . Основните 
средства за постигането на тази цел са 
Европейският фонд за ориентиране и 
гарантиране на селското стопанство ,  
Европейският социален фонд, Европейският 
фонд за регионално развитие, Европейската 
инвестиционна банка и други финансови 
инструменти.

Идеите за необходимата регионална 
политика са доразвити през 1988 г. в документ с 
наименование Единният акт: нова граница за 
Европа. В него ръководителите на страните 
членки извеждат пет цели, които да доведат до 
икономическо и социално сближаване между 
страните. Изведените цели са: 

· постигане на растеж и приспособяване 
на регионалните икономики, показващи 
структурно изоставане, така че да могат да бъдат 
напълно интегрирани в  общно стното 
пространство;

· приспособяване на западащи, понякога 
опустошени, индустриални региони, чрез 
оказване на помощ за развиване на нови 
дейности;

· борба с дългосрочната безработица, 
която сега влияе на всички възрастови групи на 
работещото население в Европа;

· интеграция чрез заетост на младите хора, 
особено за първо работно място;

· ускоряване на приспособяването на 
структурата на селскостопанското производство 
и насърчаване на селското развитие в 
съответствие с европейския социален модел, с 
п о гл е д  к ъ м  р е ф о р м а т а  н а  о б щ а т а  

11
селскостопанска политика .

За реализацията на целите е предвидено 
двойно увеличение на бюджета, предназначен за 
Структурните фондове. Предвижда се 
Европейският фонд за регионално развитие да 
бъде инструмент за реализацията на първите две 
цели, Европейският социален фонд на първите 
четири цели и Европейският фонд за 
ориентиране и гарантиране на селското 
стопанство на цел номер пет. По този начин за 
пръв път се прави опит да се обвърже конкретна 
изведена цел с конкретен инструмент, който да 
служи за нейното реализиране.  Това 
представлява реална стъпка в посока развитието 
на координацията на европейско равнище.

По-нататъшното развитие на регионалната 
политика в ЕС се свързва с приемането на 
договора от Маастрихт. В него се правят редица 
промени в учредителните договори, като най-
съществените са свързани с образуването на 
Европейския съюз и приемането на стъпките за 
реализацията на Икономическия и валутен 
съюз. В него се поставя ударение върху 
икономическото и социално сближаване. На 
тази основа се създава Кохезионният фонд, 
чиято цел е да съфинансира проекти в най-
бедните страни членки (Гърция, Ирландия, 
Испания и Португалия) и да им оказва подкрепа 
за изпълнението на конвергентните критерии. 
През 1995 г. е формулирана шеста приоритетна 
цел, свързана с подпомагане на слабо 
населените северни райони. Необходимостта от 
въвеждането на тази цел се обуславя от 
присъединяването към ЕС на Швеция и 
Финландия.

Нови, значими реформи в регионалната 
политика на ЕС, се извършват с приемането на 
документ със заглавие: Дневен ред 2000: за по-
силен и по-широк Съюз. Документът си поставя 
за задача да се справи успешно с две 
предизвикателства: да подобри ефективността 
на инструментите на структурната политика, 
така че да се постигне икономическо и социално 
сближаване, и да даде увереност, че 
структурната политика играе непрекъсната роля 
в бъдещото разширяване на Съюза, чрез 
приемането на страните от централна и източна 
Европа.

Основните цели на политиката по 
сближаване са редуцирани от шест на три, като 
целите в новия им вид се отнасят до:

10  The Single European Act, Luxembourg, 17 February 1986, Article 130a
11  The Single Act: A new frontier for Europe, Commission of the European 
Communities, COM (87) 100
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· развитие и приспособяване на региони, 
чието развитие изостава (цел 1);

· икономическо и социално преустройство 
на региони, изпитващи структурни трудности 
(цел 2);

· приспособяване и модернизация на 
политиките и системите по образование, 
обучение и заетост (цел 3).

Предвижда се минимално увеличение на 
средствата, предвидени за програмния период 
2000-2006 г. спрямо предходния програмен 
период, като 70% от средствата се насочват към 
постигането на първата цел. Заложено е 
използването на четири структурни фонда за 
постигането на изведените цели: Европейски 
фонд за регионално развитие, Европейски 
социален фонд,  Европейски фонд за  
ориентиране и гарантиране на селското 
стопанство,  Финансов инструмент за  
ориентиране на рибарството.

4. Преход към стратегическо планиране
В края на XX и началото на XXI в. лидерите 

на страните членки на Европейския съюз 
констатират факта, че европейската икономика 
изостава все по-отчетливо от основните си 
конкуренти на глобалната сцена (най-вече САЩ 
и Япония). За да се преодолее изоставането, 
лидерите на ЕС извеждат необходимостта от 
разработването на стратегия за икономическо и 
социално развитие. През месец март 2000 г. от 
извънредния европейски съвет от Лисабон е 
приета стратегия за икономическо и социално 
обновление на Европа, известна още като 
Лисабонска стратегия.

Няколко години по-късно започват и 
дебатите, свързани с бюджета на ЕС и с 
бъдещето на кохезионната политика в Съюза. 
Лидерите на ЕС се съгласяват общата сума, 
предназначена за кохезионната политика за 
периода 2007-2013 г. да бъде в размер на 347 
милиарда евро, което представлява над 35% от 
бюджета на Съюза. Предназначението на тези 
средства е да се постигнат целите на ЕС, 
заложени в  Лисабонската  стратегия .  
Стратегическите цели на ЕС в областта на 
кохезионната политика са изведени в документ 
със заглавие Стратегическо насоки на 
Общността. В съответствие с този документ, 
отделните страни членки извеждат свои 

национални цели в националните си 
стратегически референтни рамки. Тези два 
д о к у м е н т а  о с и г у р я в а т  о с н о в а т а  з а  
разработването на оперативните програми.

По отношение на процеса по целеполагане 
също се наблюдава усъвършенстване. 
Предишните три цели на кохезионната политика 
на ЕС са заменени от: сближаване; регионална 
ко н к у р е н т о с п о с о б н о с т  и  з а е т о с т  и  
териториално коопериране. Най-голяма част от 
ресурсите на Съюза са насочени към първата цел 
– сближаване.

Въпреки въведеният стратегически подход и 
приемането на Лисабонската стратегия, към 
2010 г. ЕС продължава да изостава спрямо 
основния си конкурент САЩ в редица сфери на 
социално-икономическото развитие. Нещо 
повече, дистанцията в развитието със страни 
като Китай и Индия постепенно се скъсява. 
Ръководителите на ЕС осъзнават факта, че без 
разработването на качествена стратегия няма да 
бъдат постигнати положителни резултати във 
всяка една сфера. В отговор на това изискване, 
на 03.03.2010 г. е приета Европа 2020 Стратегия 
за интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж. Няколко години по-късно започват и 
дебатите относно бюджета за програмния 
период 2014-2020 г. В този период отново е 
даден приоритет на кохезионната политика на 
Съюза, като предвидените средства за нея са с 
най-голям дял в бюджета на ЕС и надхвърлят 350 
милиарда евро.

Основни изводи от изследването на 
развитието и усъвършенстването на 
регионалната политика в Европейския съюз

Регионалната политика в ЕС преминава през 
значими трансформации във времето. В 
Договора за създаване на ЕИО се отделя 
незначително внимание на регионалния аспект 
на европейската интеграция. В първите години 
от функционирането на ЕИО, регионалната 
п о л и т и к а  с е  о п р е д е л я  о с н о в н о  о т  
ръководителите на страните членки, без да се 
отчита интереса на Общността като цяло. 
Разпределението на ресурсите се определя въз 
основа на регионалните политики, провеждани 
от отделните страни членки, без активното 
участие на Европейската комисия и без да се 
отчитат общностните регионални проблеми.
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Провеждана по такъв начин, регионалната 
политика не води до решаване на проблемите на 
отделните региони. Въпреки отчитания ръст на 
икономиките на отделните страни членки и на 
доходите на техните граждани, икономическата 
активност не нарасва равномерно. Основните 
причини за незадоволителните резултати в 
областта на регионалното развитие в първите 
две десетилетия от функционирането на ЕИО са 
свързани с липсата на координация на 
европейско равнище за  решаване на  
проблемите, свързани с неравномерното 
развитие на отделните региони.

Така, в средата и към края на 70-те години на 
XX век се очертава тенденция на преход от 
автономни национални политики за регионално 
развитие към разработката на обща регионална 
политика в Общността и към въвеждане и 
развитие на процесите по координация. 
Процесите по координация се развиват в две 
главни направления:  координация на 
националните политики за регионално развитие 
на страните членки с общата политика за 
регионално развитие на Общността и към 
координация между самите национални 
политики на страните за регионално развитие. 
Развитието на процесите по координация в 
Общността се явяват първата голяма стъпка, 
свързана с развитието на регионалната 
политика.

В края на XX и началото на XXI век се 
осъзнава, че развитието и задълбочаването на 
европейската интеграция и развитието и 
функционирането на единен европейски пазар 
налагат осъществяването на преход от 
координиране на политиките на отделните 
държави за постигането на определена цел, към 
разработването на стратегия за развитие на 
Европейския съюз. Стратегията се явява и 
инструмент за координиране на политиките на 
ЕС и на политиките на отделните страни членки 
на възможно най-ефективната основа.

С развитието на стратегическото планиране 
в ЕС се прави и втората голяма стъпка към 
развитие на регионалната политика в ЕС. С 
реформата от 2006 г., кохезионната политика на 
Съюза се съсредоточава върху постигането на 
целите на Лисабонската стратегия за периода 
2007-2013 г. Усилията са насочени към 
превръщането на ЕС в привлекателно място за 

инвестиране и работа, стимулиране на 
иновациите, предприемачеството, създаване на 
повече и по-добри работни места, спомагащи за 
осъществяване на преход към икономика на 
знанието. През следващия програмен период 
2014-2020 г. целите на регионалната политика на 
ЕС са насочени към постигане на целите на 
стратегията Европа 2020. Предвидените над 350 
милиарда евро ще бъдат инвестирани в 
регионите за създаване на заетост и работни 
места, за борба с измененията в климата и 
енергийната зависимост и за намаляване на 
бедността и социалното изключване.

Основните предизвикателства пред 
програмния период 2014-2020 г. са свързани с 
разработването на цялостна система от планови 
документи. Опитът от предходните периоди и 
при реализацията на Лисабонската стратегия 
показва, че без разработването на цялостна 
система от планови документи и развитието на 
координацията и взаимодействието между тях 
се обрича на неуспех реализацията на 
провежданата регионална политика. При 
изграждането на плановата система в областта 
на регионалното развитие е от съществено 
значение избягването на припокриване, 
смесване и объркване на различните по ранг 
планови документи.

На този етап, процесът по планиране в ЕС се 
намира на  равнище разработване на  
официалните споразумения за партньорство и 
на оперативните програми по линия на 
политиката за сближаване. Само когато тези 
документи са подчинени на стратегията Европа 
2020 и са развити в цялостна система, 
координирани са помежду си, ще водят до 
постигането на необходимите резултати в 
областта на регионалната политика на Съюза.
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