Daniela Urschitz, EUSDR PA 10
Today is the second time that I have the honor and the
pleasure to participate in the Bulgarian National
Participation Day.
Last year, my contribution was centred around the need
to improve public administration in the transition
countries and further cooperation between
administration, politics and civil society to stabilise
societal and economic development.
In the light of the growing centrifugal, nationalist,
populist and racist tendencies that were strengthened
in the wake of the European refugee crisis, the
cooperation between the political level administration
and civil society was more than ever a growing
necessity.
I talked about Europe being at a turning point, and that
our democratic and European values were at stake if
things did not change.
Since then, many things have changed, a lot of things
have happened:
- The Brexit, which completely changes the
perspective of a future European development,
meaning amongst other facts that cohesion policy
will lose a big amount of money.
- The fact that in three major European elections,
populist, racist and nationalist candidates, even if
they had relevant results, have not won against
candidates with strong pro- European, democratic
convictions.
- The fact that a member country of the EU, Hungary,
is drifting more and more towards an authoritarian
model of governance, making the life of
independent civil society organizations and
opposition parties as well as independent media
difficult and even impossible, thus endangering
European and regional cooperation that had been
steadily developing in the last years.
- In practice, for us, PA 10 and DCSF, this policy
means that for the first time in four years, we have
difficulties with the EUSDR Presidency in organizing
the Participation Day next to the Annual Forum as
an official side- event.
The fact that the European Commission is under
pressure and slowly recognises the necessity to
develop a social Union next to the purely economic
that was pursued in the last 25 years, and finally
- That discussions around the next EU funding period
2020+, and what should change, are in full swing,

Днес за втори път имам честта и удоволствието да участвам
в Националния ден за гражданско участие.
Миналата година моят принос беше съсредоточен върху
необходимостта от подобряване на публичната
администрация в страните в преход и по-нататъшното
сътрудничество между администрацията, политиката и
гражданското общество за стабилизиране на общественото
и икономическото развитие.
В светлината на нарастващите центробежни,
националистически, популистки и расистки тенденции,
които бяха засилени вследствие на европейската бежанска
криза, сътрудничеството между администрацията на
политическо ниво и гражданското общество бе повече от
всякога нарастваща необходимост.
Споменах, че Европа е в повратна точка и че нашите
демократични и европейски ценности са застрашени, ако
нещата не се променят.
Оттогава много неща са се променили, много неща са се
случили:
- Brexit, който напълно променя перспективата за бъдещо
европейско развитие, което означава, наред с други факти,
че политиката на сближаване ще загуби голяма част от
парите си.
- Фактът, че на три големи европейски избори, популистки,
расистки и националистически кандидати, макар и да имат
съответни резултати, не са спечелили срещу кандидати със
силни про-европейски, демократични убеждения.
- Фактът, че държава-членка на ЕС, Унгария, все повече се
придвижва към авторитарен модел на управление, което
прави живота на независимите организации на
гражданското общество и опозиционните партии, както и
независимите медии трудни и дори невъзможни, като по
този начин застрашават европейските и Регионално
сътрудничество, което постоянно се развиваше през
последните години.
- На практика за нас, PA 10 и DCSF, тази политика означава,
че за пръв път от четири години имаме затруднения с
председателството на ЕСРТД при организирането на Ден на
участие до Годишния форум като официално събитие.
- Фактът, че Европейската комисия е подложена на натиск и
бавно признава необходимостта от създаване на социален
съюз, редом с чисто икономическия, което беше
преследвано през последните 25 години, и накрая
- че дискусиите за следващия период на финансиране на ЕС
2020+ и това, което трябва да се промени, са в пълен ход,
резултатите все още са много отворени, неясни; Това, което
може да се види, е, че централизацията, финансирането за

the results still being very open; what can be seen is
that regionalisation, funding for cities,
simplification, better coordination- shared
management- and the scope of transnational
cooperation is at the core of the debate.
However, some things are still the same, especially
in transition countries and the west Balkan:
- Political instability, especially in the neighbourhood
countries, but also in some EU member countries
- Weak public administration
- Corruption
- Unemployment and emigration even though the
economic situation is slowly looking up in the
Danube Region.
It seems to me that these developments have had an
impact on our work and our situation too:
- Since last year, almost 10 National Participation
Days have been held or are planned in EUSDR member
states, some, as you are in Bulgaria, are holding their
second one, because the impact of these Days are seen
as a benefit by all stakeholders and actors. They are
often the starting point for sustainable cooperation
between stakeholders from Civil Society Organisations
and public bodies or even the political level.
- At the High Level group on Macro Regional
Strategies in February, where all EU member states
discussed the report of the Commission on the 4
MRS and the future of MRS in general, the
Commission heard and officially recognized our
demands for more cooperation and participation in
the governance of MRS and for adequate European
funding for Civil Society and Local Actors.
- For the first time, the EU Council conclusions on
MRS are also speaking of the necessity for
participatory governance and cooperation with Civil
Society and Local Actors in the MRS, if their
implementation is to be successful.
- Other MRS are starting to install the same
structures and events as we have in the EUSDR- the
Danube Local Actors Platform, the Danube
Participation Days next to the Annual Forum, the
National Participation Days - to bolster cooperation
between all levels of their governance, at national,
transnational, and MRS level. The next Participation
Day will be held in Berlin by the EUSBR in June.
In order to mobilize even more stakeholders of the
EUSDR towards participation and cooperation, we
have invited the cities of the Danube Region to join
the Danube Local Actors Platform

градовете, опростяването, по-доброто координиране и
споделеното управление - и обхватът на транснационалното
сътрудничество са в основата на дебата.
- Някои неща обаче все още са същите, особено в страните в
преход и Западните балкани:
- Политическа нестабилност, особено в съседните страни, но
също и в някои държави-членки на ЕС
- Слаба публична администрация
- корупцията
- Безработица и емиграция, въпреки че икономическата
ситуация бавно се подобрява в Дунавския регион.
Струва ми се, че това развитие има отражение и върху
нашата работа и върху нашата ситуация:
- От миналата година са проведени или са планирани почти
10 национални дни на участие в държавите-членки на
EUSDR, някои от тях, както и вие в България, провеждат
втората, тъй като въздействието на тези дни се разглежда
като полза от всички заинтересовани страни и актьори. Те
често са отправна точка за устойчиво сътрудничество между
заинтересовани страни от организации на гражданското
общество и публични органи или дори от политическо
равнище.
- В групата на високо равнище за макроикономическите
регионални стратегии през февруари, в която всички
държави-членки на ЕС обсъдиха доклада на Комисията
относно 4-те Macro Regional Strategies и бъдещето на MRS
като цяло, Комисията чу и официално призна нашата молба
за повече сътрудничество и участие в управлението на MRS
и за адекватно европейско финансиране за гражданското
общество и местните участници.
- За първи път заключенията на Съвета на ЕС относно MRS
също така говорят за необходимостта от участие в
управлението и сътрудничеството с гражданското общество
и местните участници в MRS, за да бъде тяхното изпълнение
успешно.
- Другите МРС започват да създават същите структури и
събития, каквито имаме в EUSDR - Платформата за местните
участници в Дунавския регион, Дните на участието в Дунав,
които се провеждат в непосредствена близост до Годишния
форум, Дните на националното участие - за засилване на
сътрудничеството между всички нива на тяхното
управление, на национално, транснационално и на ниво
MRS. Следващият ден за участие ще се проведе в Берлин от
EUSBR през юни.
- За да мобилизираме още повече заинтересовани страни от
EUSDR за участие и сътрудничество, поканихме градовете на
Дунавския регион да се присъединят към платформата за
местните участници на Дунав
- Разработихме пътна карта за сътрудничество и участие,

-

We have developed a roadmap to cooperation and
participation , the „Agenda for Participation” in
MRS, which will be implemented in the thematic
„Participation Partnerships“ and presented /started
at the Participation day Budapest on 17.October.

In Analogy to the EU Urban Agenda launched in
2015, and based on an assessment of the Situation
in the MRS, we are developing Participation
Parterships around 5 thematic poles:
- the scientific approach to participation
- Social innovation and participation
- Participation at the local level
- Inclusion through participation
The working groups, representing experts from
universities, cities, NGO’s, local actors shall prepare a
concrete action plan and present the results of their
cooperation at the Danube Participation Day in Sofia in
2018.
We would be glad to be able to welcome partners from
Bulgaria in the Partnerships!

"Програма за участие" в MRS, която ще бъде приложена в
тематичните "Партньорства за участие" и ще бъде
представена / стартирана в деня на участието в Будапеща на
17.Октомври.
По аналогия с градоустройствената програма на ЕС,
стартирана през 2015 г., и въз основа на оценка на
ситуацията в MRS, ние разработваме Партньорства на
участието около 5 тематични полюса:
- научния подход към участието
- социални иновации и участие
- Участие на местно равнище
- соц. включване чрез участие
Работните групи, представляващи експерти от
университети, градове, неправителствени организации,
местни участници, ще подготвят конкретен план за действие
и ще представят резултатите от сътрудничеството си на
Деня на участието на Дунав в София през 2018 г.
Ще се радваме да приветстваме партньори от България в
партньорството!

