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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.



PR\1159952BG.docx 3/36 PE626.663v01-00

BG

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ .5

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ ........................................................................................32



PE626.663v01-00 4/36 PR\1159952BG.docx

BG



PR\1159952BG.docx 5/36 PE626.663v01-00

BG

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално 
сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от Европейския фонд за регионално 
развитие и инструменти за външно финансиране
(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2018)0374),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 178, член 209, параграф 1, член 212, 
параграф 2 и член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 
съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0229/2018),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от ... 1,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от ... 2,

– като взе предвид член 59 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие, както и 
становищата на комисията по външни работи, комисията по развитие, комисията 
по бюджетен контрол и комисията по култура и образование (A8-0000/2018),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 
предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени 
промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

                                               
1 ОВ C ... /Все още непубликувано в Официален вестник.
2 ОВ C ... /Все още непубликувано в Официален вестник.
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) С цел да подкрепи хармоничното 
развитие на територията на Съюза на 
различни равнища ЕФРР следва да 
предоставя подпомагане за 
трансграничното сътрудничество, 
транснационалното сътрудничество, 
морското сътрудничество, 
сътрудничеството в най-отдалечените 
региони и междурегионалното 
сътрудничество по цел „Европейско 
териториално сътрудничество“
(Interreg).

(3) С цел да подкрепи хармоничното 
развитие на територията на Съюза на 
различни равнища, ЕФРР следва да 
предоставя подпомагане за 
трансграничното сътрудничество, 
транснационалното сътрудничество, 
морското сътрудничество, 
сътрудничеството в най-отдалечените 
региони и междурегионалното 
сътрудничество по цел „Европейско 
териториално сътрудничество“
(Interreg). При това следва да се 
укрепят принципите на 
партньорство и на многостепенно 
управление и да се подкрепи 
ориентираният към местните 
условия подход („place based 
approach“).

Or. de

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Компонентът на трансграничното 
сътрудничество следва да има за цел 
справяне с общите предизвикателства, 
набелязани съвместно в граничните 
региони, и оползотворяване на 
неизползвания потенциал за растеж в 
граничните райони, както става ясно от 
Съобщението на Комисията
„Насърчаване на растежа и 
сближаването в граничните региони на 
ЕС“ 23 („Съобщение относно граничните 
региони“). Поради това

(4) Компонентът на трансграничното 
сътрудничество следва да има за цел 
справяне с общите предизвикателства, 
набелязани съвместно в граничните 
региони, и оползотворяване на 
неизползвания потенциал за растеж в 
граничните райони, както става ясно от 
Съобщението на Комисията
„Насърчаване на растежа и 
сближаването в граничните региони на 
ЕС“ 23 („Съобщение относно граничните 
региони“). Поради това
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трансграничният компонент следва 
да бъде ограничен до 
сътрудничеството по сухопътните 
граници, а трансграничното 
сътрудничество по отношение на 
морските граници следва да бъде 
интегрирано в транснационалния 
компонент.

трансграничното сътрудничество следва 
да подкрепя регионите на 
сухопътните и морските граници.

__________________ __________________

23 Съобщение на Комисията до Съвета и 
Европейския парламент – „Насърчаване 
на растежа и сближаването в граничните 
региони на ЕС“ (COM(2017) 534 final,
20.9.2017 г.).

23 Съобщение на Комисията до Съвета и 
Европейския парламент – „Насърчаване 
на растежа и сближаването в граничните 
региони на ЕС“ (COM(2017) 534 final,
20.9.2017 г.).

Or. de

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Компонентът на 
транснационалното и морското 
сътрудничество следва да има за цел 
укрепване на сътрудничеството чрез 
действия, благоприятстващи 
интегрираното териториално развитие и 
обвързани с приоритетите на 
политиката на сближаване на Съюза, 
като следва също да включва 
морското трансгранично 
сътрудничество. Транснационалното 
сътрудничество следва да обхваща по-
големи територии в континенталната 
част на Съюза, докато морското 
сътрудничество следва да обхваща 
териториите около морските басейни и 
да интегрира трансграничното 
сътрудничество по отношение на 
морските граници през програмния 
период 2014 – 2020 г. Следва да се 
осигури максимална гъвкавост за 
продължаване на прилагането на 

(6) Компонентът на 
транснационалното и морското 
сътрудничество следва да има за цел 
укрепване на сътрудничеството чрез 
действия, благоприятстващи 
интегрираното териториално развитие и 
обвързани с приоритетите на 
политиката на сближаване на Съюза. 
Транснационалното сътрудничество 
следва да обхваща по-големи територии 
в континенталната част на Съюза, 
докато морското сътрудничество следва 
да обхваща териториите около морските 
басейни, които надхвърлят по 
географски обхват териториите по 
трансграничните програми. Следва да 
се осигури максимална гъвкавост за 
продължаване на прилагането на 
досегашното морско трансгранично 
сътрудничество в рамките на по-широка 
рамка за морско сътрудничество, по-
специално чрез определяне на 
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досегашното морско трансгранично 
сътрудничество в рамките на по-широка 
рамка за морско сътрудничество, по-
специално чрез определяне на 
обхванатата територия, специфичните 
цели за това сътрудничество, 
изискванията за партньорство по 
проекта и създаването на подпрограми и 
специални управителни комитети.

обхванатата територия, специфичните 
цели за това сътрудничество, 
изискванията за партньорство по 
проекта и създаването на подпрограми и 
специални управителни комитети.

Or. de

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Въз основа на опита с 
междурегионалните програми за 
сътрудничество в рамките на Interreg и 
липсата на такова сътрудничество в 
рамките на програмите по цел
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ през програмния период 2014 –
2020 г., компонентът на

междурегионалното сътрудничество
следва да се съсредоточи по-
конкретно върху повишаването на
ефективността на политиката на 
сближаване. Следователно този 
компонент следва да бъде ограничен 
до две програми – една за всички 
видове опит, иновационни подходи и 
изграждане на капацитет за 
програмите по двете цели и за 
насърчаване на европейските групи за 
териториално сътрудничество (ЕГТС),
създадени или които предстои да 
бъдат създадени в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1082/2006 на 
Европейския парламент и на 
Съвета24, и една – за подобряване на 
анализа на тенденциите в 
развитието. Сътрудничеството по 
проекти на цялата територия на 

(8) Въз основа на положителния 
опит с междурегионалните програми за 
сътрудничество в рамките на Interreg, 
от една страна, и липсата на такова 
сътрудничество в рамките на 
програмите по цел „Инвестиции за 
растеж и работни места“ през 
програмния период 2014 – 2020 г., от 
друга страна, междурегионалното 
сътрудничество на градовете и 
регионите е съществен компонент с 
оглед на намирането на съвместни 
решения в областта на политиката на 
сближаване и установяването на 
устойчиви партньорства. Поради 
това съществуващите програми, и по-
специално насърчаването на
сътрудничеството по проекти, 
включително насърчаването на
европейските групи за териториално 
сътрудничество (ЕГТС), следва да бъдат
продължени. Възможностите за 
междурегионално сътрудничество по 
цел „Инвестиции за растеж и 
работни места“ следва да бъдат 
подкрепени чрез ранни действия за 
създаване на регионални мрежи и 
координиране преди програмирането. 
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Съюза следва да бъде включено в новия
компонент на междурегионалните 
иновационни инвестиции и тясно 
свързано с изпълнението на 
Съобщението на Комисията „Засилване 
на иновациите в европейските региони: 
стратегии за стабилен, приобщаващ и 
устойчив растеж“ 25, по-специално в 
подкрепа на тематичните 
платформи за интелигентна 
специализация в области като 
енергетиката, промишлената 
модернизация или хранително-
вкусовата промишленост. Накрая, 
интегрираното териториално 
развитие с акцент върху 
функционалните градски зони или 
градските зони следва да бъде 
концентрирано в рамките на 
програми по цел „Инвестиции за 
растеж и работни места“ и в един 
придружаващ инструмент –
„Европейска инициатива за 
градовете“. Двете програми по
компонента за междурегионално 
сътрудничество следва да обхванат 
цялата територия на Съюза и също така 
следва да бъдат отворени за участието 
на трети държави.

Новият компонент за
междурегионалните иновационни 
инвестиции следва да служи за 
подкрепа на тематичните 
платформи за интелигентна 
специализация в области като 
енергетиката, промишлената 
модернизация или хранително-
вкусовата промишленост и да 
допринася за изпълнението на 
Съобщението на Комисията „Засилване 
на иновациите в европейските региони: 
стратегии за стабилен, приобщаващ и 
устойчив растеж“. Програмите по 
компонента за междурегионално 
сътрудничество следва да обхванат 
цялата територия на Съюза и също така 
следва да бъдат отворени за участието 
на трети държави.

__________________ __________________

24 Регламент (EО) № 1082/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 5 
юли 2006 г. относно Eвропейската група 
за териториално сътрудничество (ЕГТС)
(ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 19).

24 Регламент (EО) № 1082/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 5 
юли 2006 г. относно Eвропейската група 
за териториално сътрудничество (ЕГТС)
(ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 19).

25 Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите
„Засилване на иновациите в 
европейските региони: стратегии за 
стабилен, приобщаващ и устойчив 
растеж“ – COM(2017) 376 final,
18.7.2017 г.

25 Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите
„Засилване на иновациите в 
европейските региони: стратегии за 
стабилен, приобщаващ и устойчив 
растеж“ – COM(2017) 376 final,
18.7.2017 г.

Or. de
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Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Необходимо е да се определят 
средствата, които ще бъдат 
разпределени за всеки от компонентите 
на Interreg, включително делът на всяка 
държава членка от общите суми за 
трансгранично, транснационално и 
морско сътрудничество, сътрудничество 
в най-отдалечените региони и 
междурегионално сътрудничество, 
потенциалът на разположение на 
държавите членки във връзка с 
гъвкавостта между компонентите. В 
сравнение с програмния период 2014 –
2020 г. делът на трансграничното 

сътрудничество следва да бъде 
намален, като същевременно се 
увеличи делът на транснационалното 
и морското сътрудничество, поради 
интегрирането на морското 
сътрудничество, и следва да се 
създаде нов компонент за 
сътрудничество в най-отдалечените 
региони.

(15) Необходимо е да се определят 
средствата, които ще бъдат 
разпределени за всеки от компонентите 
на Interreg, включително делът на всяка 
държава членка от общите суми за 
трансгранично, транснационално и 
морско сътрудничество, сътрудничество 
в най-отдалечените региони и 
междурегионално сътрудничество, 
потенциалът на разположение на 
държавите членки във връзка с 
гъвкавостта между компонентите.

Or. de

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 22a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) Важен и успешен инструмент 
в рамките на програмите за 
трансгранично сътрудничество са 
междуличностните и малките по 
мащаб проекти с оглед на 
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преодоляването на пречките по 
границите, насърчаването на 
контактите между местното 
население и приобщаването по този 
начин на граничните региони и 
техните граждани. Междуличностни 
(P2P) и малки по мащаб проекти се 
изпълняват в много области като, 
наред с другото, култура, спорт, 
туризъм, общо и професионално 
образование, икономика, наука, 
опазване на околната среда и 
екология, здравеопазване, транспорт 
и малки инфраструктурни проекти, 
административно сътрудничество, 
реклама. Както беше посочено и в 
становището на Комитета на 
регионите „Междуличностни и малки 
по мащаб проекти в програмите за 
трансгранично сътрудничество“32, 
междуличностните и малките по 
мащаб проекти имат висока 
европейска добавена стойност и 
допринасят значително за постигане 
на цялостната цел на програмите за 
трансгранично сътрудничество.

Or. de

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Необходимо е да се изяснят 
правилата, с които се регулират 
фондовете за малки проекти, които са 
били прилагани откакто Interreg 
съществува, но никога не са били 
обхванати от специални разпоредби. 
Както е изложено и в становището 
на Комитета на регионите 
„Междуличностни и малки по мащаб 
проекти в програмите за 
трансгранично сътрудничество“32, 

(23) Откакто съществува Interreg, 
междуличностните и малките по 
мащаб проекти се подпомагат 
основно посредством фондове за 
малки проекти или подобни
инструменти, които обаче никога не 
са били обхванати от специални 
разпоредби, поради което е
необходимо да се изяснят правилата, с 
които се регулират фондовете за малки 
проекти. С цел запазване на
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такива фондове за малки проекти 
играят важна роля за изграждане на 
доверие между гражданите и 
институциите, предлагат голяма 
европейска добавена стойност и 
допринасят значително за постигане 
на цялостната цел на програмите за 
трансгранично сътрудничество чрез 
преодоляване на пречките по 
границите и приобщаване на 
граничните региони и техните 
граждани. С цел опростяване на 
управлението на финансирането на 
малки проекти за крайните получатели, 
които често не са свикнали да 
кандидатстват за средства от фондовете 
на Съюза, използването на опростени 
варианти за разходите и на еднократни 
суми следва да стане задължително под 
определен праг.

добавената стойност и 
предимствата на междуличностните 
и малките по мащаб проекти и
опростяване на управлението на 
финансирането на малки проекти за 
крайните получатели, които често не са 
свикнали да кандидатстват за средства 
от фондовете на Съюза, използването на 
опростени варианти за разходите и на 
еднократни суми следва да стане 
задължително под определен праг.

__________________ __________________

32 Становище на Европейския комитет 
на регионите – „Междуличностни и 
малки по мащаб проекти в програмите 
за трансгранично сътрудничество“ от 12 
юли 2017 г. (ОВ C 342, 12.10.2017 г., 
стр. 38).

32 Становище на Европейския комитет 
на регионите – „Междуличностни и 
малки по мащаб проекти в програмите 
за трансгранично сътрудничество“ от 12 
юли 2017 г. (ОВ C 342, 12.10.2017 г., 
стр. 38).

Or. de

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) В рамките на процеса на 
намаляването на 
административната тежест 
Комисията, държавите членки и 
регионите следва да работят в тясно 
сътрудничество, за да могат да 
използват посочените в член 77 и 
следващите от Регламент (ЕС) [нов 
РОР] подобрени пропорционални 
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механизми за системата за 
управление и контрол на програма по 
Interreg.

Or. de

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Държавите членки следва да 
бъдат поощрявани да възложат 
функциите на управляващия орган на 
ЕГТС или да възложат на такава група, 
като други трансгранични юридически 
лица, отговорността за управлението на 
една подпрограма, интегрирана 
териториална инвестиция или един или 
повече фондове за малки проекти или
да действа като единствен партньор.

(27) Държавите членки следва да 
бъдат поощрявани да възложат 
функциите на управляващия орган на 
ЕГТС или да възложат на такава група, 
като други трансгранични юридически 
лица, отговорността за управлението на 
една подпрограма или интегрирана 
териториална инвестиция или да 
действа като единствен партньор.

Or. de

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 36 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36a) От много години насам 
насърчаването на европейското 
териториално сътрудничество (ЕТС) 
представлява един от най-важните
приоритети на политиката на 
сближаване на ЕС. Подпомагането на 
МСП по отношение на разходите за 
проекти по ЕТС е освободено от 
задължението за уведомяване 
съгласно Общия регламент за групово 
освобождаване (ОРГО). Специални 
разпоредби за регионалната помощ за 
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инвестиции от страна на 
предприятията, независимо от 
техния размер, са включени също и в 
Насоките за регионалната държавна 
помощ за периода 2014 – 2020 г. и в 
раздела за регионалната помощ от 
ОРГО. Помощта за проекти по линия 
на европейското териториално 
сътрудничество би била съвместима 
с вътрешния пазар и би оказала само 
ограничено въздействие върху 
конкуренцията и търговията между 
държавите членки, ако бъде 
освободена от контрола, упражняван 
по отношение на държавните 
помощи, и не подлежи на 
задължението за уведомяване, 
предвидено в член 108, параграф 3 от 
ДФЕС.

Or. de

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „трансгранично юридическо 
лице“ означава юридическо лице, 
учредено в съответствие със 
законодателството на една от 
участващите държави в програма по 
Interreg, при условие че е създадено от 
териториални органи или други 
организации от поне две участващи 
държави.

(4) „трансгранично юридическо 
лице“ означава юридическо лице (и 
региони на ЕС), учредено в 
съответствие със законодателството на 
една от участващите държави в 
програма по Interreg, при условие че е 
създадено от териториални органи или 
други организации от поне две 
участващи държави.

Or. de

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 1 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) вътрешното трансгранично 
сътрудничество между съседни региони 
по сухопътните граници, от две или 
повече държави членки, или между 
съседни региони по сухопътните 
граници, от поне една държава членка и 
една или повече трети държави, 
изброени в член 4, параграф 3; или

а) вътрешното трансгранично 
сътрудничество между съседни региони 
по сухопътните и морските граници, от 
две или повече държави членки, или 
между съседни региони по сухопътните
и морските граници, от поне една 
държава членка и една или повече трети 
държави, изброени в член 4, параграф 3; 
или

Or. de

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 1 – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) външното трансгранично 
сътрудничество между съседни региони 
по сухопътните граници, от поне една 
държава членка и един (една) или 
повече от следните:

б) външното трансгранично 
сътрудничество между съседни региони 
по сухопътните и морските граници, от 
поне една държава членка и един (една) 
или повече от следните:

Or. de

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) транснационалното и морското 
сътрудничество на по-големи 
транснационални територии или около 
морски басейни, с участието на 
национални, регионални и местни 
партньори по програмите в държавите 
членки, трети държави и партньорски 
държави и в Гренландия, с оглед на 

(2) транснационалното и морското 
сътрудничество, надхвърлящо по 
географски обхват трансграничното 
сътрудничество, на по-големи 
транснационални територии или около 
морски басейни, с участието на 
национални, регионални и местни 
партньори по програмите в държавите 
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постигането на по-висока степен на 
териториална интеграция (компонент 2; 
когато се отнася само до 
транснационално сътрудничество: 
компонент 2A; когато се отнася само до 
морско сътрудничество: компонент 2Б);

членки, трети държави и партньорски 
държави и в Гренландия, с оглед на 
постигането на по-висока степен на 
териториална интеграция (компонент 2; 
когато се отнася само до 
транснационално сътрудничество: 
компонент 2A; когато се отнася само до 
морско сътрудничество, включително 
хинтерланда: компонент 2Б);

Or. de

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) междурегионалното 
сътрудничество за по-ефективна 
политика на сближаване (компонент 4) 
чрез насърчаване на:

(4) междурегионалното 
сътрудничество за по-ефективна 
политика на сближаване, и по-
специално за подпомагане на 
съвместни решения в областта на 
политиката на сближаване и за 
установяване на устойчиви 
партньорства (компонент 4), чрез 
насърчаване на:

Or. de

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 4 – буква a – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) изпълнение на програмите по 
цел „Инвестиции за растеж и 
работни места“, по-специално по 
отношение на междурегионалните и 
транснационалните действия, при 
които бенефициерите се намират 
поне в още една друга държава членка;

заличава се
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Or. de

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 4 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) обмена на опит и 
изграждането на капацитет между 
партньорите в целия Съюз във връзка 
с:

i) изпълнението на програмите по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, по-специално по отношение 
на междурегионалните и 
транснационалните действия, при 
които бенефициерите са установени
поне в още една друга държава членка;

ii) установяването и 
разпространението на най-добри 
практики и тяхното прехвърляне 
предимно към оперативни програми в 
рамките на целта „Инвестиции за 
растеж и работни места“.

Or. de

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Що се отнася до 
трансграничното сътрудничество, 
регионите, които се подпомагат по 
линия на ЕФРР, са регионите от ниво 3 
по NUTS на Съюза по всички вътрешни 
и външни сухопътни граници с трети 
държави или партньорски държави.

1. Що се отнася до 
трансграничното сътрудничество, 
регионите, които се подпомагат по 
линия на ЕФРР, са регионите от ниво 3
по NUTS на Съюза по всички вътрешни 
и външни граници с трети държави или 
партньорски държави, без да се засягат 
евентуалните корекции, необходими 
за осигуряване на съгласуваност и 
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непрекъснатост по отношение на 
областите на сътрудничество, 
определени за програмния период 
2014 – 2020 г.

Or. de

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Регионите по морските 
граници, които са свързани над 
морето чрез фиксирана връзка, също 
се подпомагат по линия на 
трансграничното сътрудничество.

заличава се

Or. de

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Програмите по Interreg за 
вътрешно трансгранично 
сътрудничество могат да обхващат 
региони в Норвегия, Швейцария и 
Обединеното кралство, които са 
равностойни на региони от ниво 3 по 
NUTS, както и Лихтенщайн, Андора и 
Монако.

3. Програмите по Interreg за 
вътрешно трансгранично 
сътрудничество могат да обхващат 
региони в Норвегия, Швейцария и 
Обединеното кралство, които са 
равностойни на региони от ниво 3 по 
NUTS, както и Лихтенщайн, Андора,
Монако и Сан Марино.

Or. de
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Изменение 21

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Що се отнася до 
транснационалното и морското 
сътрудничество, регионите, които се 
подпомагат по линия на ЕФРР, са 
регионите от ниво 2 по NUTS на Съюза, 
обхващащи съседни функционални 
области, като се вземат предвид, когато 
е приложимо, макрорегионалните 
стратегии или стратегиите за морските 
басейни.

1. Що се отнася до 
транснационалното и морското 
сътрудничество, надхвърлящо по 
географски обхват трансграничното 
сътрудничество, регионите, които се 
подпомагат по линия на ЕФРР, са 
регионите от ниво 2 по NUTS на Съюза, 
обхващащи съседни функционални 
области, като се вземат предвид, когато 
е приложимо, макрорегионалните 
стратегии или стратегиите за морските 
басейни.

Or. de

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Цялата територия на Съюза се 
ползва от подпомагане по линия на 
ЕФРР за всяка програма по компонент 4 
на Interreg или за междурегионалните 
иновационни инвестиции по 
компонент 5.

1. Цялата територия на Съюза се 
ползва от подпомагане по линия на 
ЕФРР за всяка програма по компонент 4 
на Interreg или за междурегионалните 
иновационни инвестиции по 
компонент 5. Трети държави могат да 
участват в тях, при положение че 
допринасят за финансирането под 
формата на външни целеви приходи.

Or. de

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ресурсите по линия на ЕФРР за 
цел „Европейско териториално 
сътрудничество“ (Interreg) възлизат на
8 430 000 000 EUR от общите налични 
ресурси за поемане на бюджетни 
задължения от ЕФРР, ЕСФ+ и 
Кохезионния фонд за програмния 
период 2021 – 2027 г., посочени в член
[102, параграф 1] от Регламент (ЕС) [нов 
РОР].

1. Ресурсите по линия на ЕФРР за 
цел „Европейско териториално 
сътрудничество“ (Interreg) за 
посочените в член 3 компоненти 1 – 4 
възлизат на 3% (т.е. общо xx xxx xxx
EUR) и за компонент 5 – на 
допълнително 0,3% (т.е. общо 
x xxx xxx xxx EUR) от общите налични 
ресурси за поемане на бюджетни 
задължения от ЕФРР, ЕСФ+ и 
Кохезионния фонд за програмния 
период 2021 – 2027 г., посочени в член
[103, параграф 1] от Регламент (ЕС) [нов 
РОР].

Or. de

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ресурсите, посочени в 
параграф 1, се разпределят, както 
следва:

2. Ресурсите, посочени в параграф 1
за компоненти 1 – 4, се разпределят, 
както следва:

Or. de

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 52,7% (т.е. общо 4 440 000 000
EUR) за трансгранично сътрудничество
(компонент 1);

а) 74,8% (т.е. общо x xxx xxx xxx
EUR) за трансгранично сътрудничество
(компонент 1);

Or. de
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Изменение 26

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 31,4% (т.е. общо 2 649 900 000
EUR) за транснационално и морско 
сътрудничество (компонент 2);

б) 18% (т.е. общо x xxx xxx xxx
EUR) за транснационално и морско 
сътрудничество (компонент 2);

Or. de

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 3,2% (т.е. общо 270 100 000 EUR) 
за сътрудничество в най-отдалечените 
региони (компонент 3);

в) 2,2% (т.е. общо xxx xxx xxx EUR) 
за сътрудничество в най-отдалечените 
региони (компонент 3);

Or. de

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) 1,2% (т.е. общо 100 000 000 EUR) 
за междурегионално сътрудничество
(компонент 4);

г) 5% (т.е. общо xxx xxx xxx EUR) 
за междурегионално сътрудничество
(компонент 4);

Or. de
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Изменение 29

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) 11,5% (т.е. общо 
970 000 000 EUR) за междурегионални 
иновационни инвестиции 
(компонент 5).

заличава се

Or. de

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Процентът на съфинансиране на 
равнището на всяка програма по Interreg 
не може да бъде по-голям от 70%, освен 
ако по отношение на външните 
трансгранични програми или 
програмите по компонент 3 на 
Interreg се определи по-висок процент 
съответно в регламенти (ЕС) 
[ИПП III], [ИСРМС] или Решение 
[ПОСТ] на Съвета, или във всеки друг 
акт, приет на тяхно основание.

Процентът на съфинансиране на 
равнището на всяка програма по Interreg 
не може да бъде по-голям от 85%.

Or. de

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4 – буква а – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по програми по компонент 1 и 2Б
на Interreg:

а) по програми по компонент 1 и 2
на Interreg:
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Or. de

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Допълнително 15% от 
средствата от ЕФРР и, където е 
приложимо, от инструментите на ЕС за 
външно финансиране по приоритети, 
различни от техническа помощ, за всяка 
една програма по компоненти 1, 2 и 3 на 
Interreg, се разпределят за специфичната 
цел по Interreg „по-добро управление на 
Interreg“ или върху външната 
специфична цел по Interreg „по-
безопасна и по-сигурна Европа“.

2. До 15% от средствата от ЕФРР и 
където е приложимо, от инструментите 
на ЕС за външно финансиране по 
приоритети, различни от техническа 
помощ, за всяка една програма по 
компоненти 1, 2 и 3 на Interreg, се 
разпределят за специфичната цел по 
Interreg „по-добро управление на 
Interreg“ или, където е приложимо,
върху външната специфична цел по 
Interreg „по-безопасна и по-сигурна 
Европа“.

Or. de

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавата членка – домакин на 
бъдещия управляващ орган, представя 
програма по Interreg пред Комисията до 
[датата на влизане в сила плюс девет 
месеца] от името на всички участващи 
държави членки и, когато е приложимо, 
трети държави, партньорски държави 
или ОСТ.

Държавата членка – домакин на 
бъдещия управляващ орган, представя 
програма по Interreg пред Комисията до 
[датата на влизане в сила плюс девет 
месеца] от името на всички участващи 
държави членки и когато е приложимо, 
трети държави, партньорски държави 
или ОСТ или няколко програми по 
Interreg по протежение на 
съответната граница.

Or. de
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Изменение 34

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В надлежно обосновани случаи 
и със съгласието на Комисията, с цел 
увеличаване на ефикасността на 
изпълнението на програмата и 
постигането на по-мащабни операции, 
съответната държава членка може да 
реши да прехвърли на програмите по 
Interreg до [x] % от сумата на 
разпределените средства от ЕФРР за 
съответната програма по цел
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ за същия регион. Прехвърлената 
сума представлява отделен приоритет 
или отделни приоритети.

3. С цел увеличаване на 
ефикасността на изпълнението на 
програмата и постигането на по-
мащабни операции, съответната 
държава членка може да реши да 
прехвърли на програмите по Interreg до
15% от сумата на разпределените 
средства от ЕФРР за съответната 
програма по цел „Инвестиции за растеж 
и работни места“ за същия регион.
Всяка държава членка съобщава 
предварително на Комисията, че иска 
да се възползва от тази възможност 
за прехвърляне, и излага пред нея 
мотивите за решението си.
Прехвърлената сума представлява 
отделен приоритет или отделни 
приоритети.

Or. de

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Партньорите си сътрудничат при 
разработването, изпълнението, 
осигуряването на персонал и
финансирането на операциите по 
Interreg.

Партньорите си сътрудничат при 
разработването и изпълнението, както 
и при осигуряването на персонал и/или
финансирането на операциите по 
Interreg.

Or. de
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Изменение 36

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Единственият партньор обаче може 
да бъде регистриран в държава 
членка, неучастваща в същата 
програма, при положение че са 
изпълнени условията по член 23.

заличава се

Or. de

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приносът от ЕФРР или, когато е 
приложимо, от инструмент на ЕС за 
външно финансиране за фонд за малки 
проекти в рамките на определена 
програма по Interreg не може да 
надхвърля 20 000 000 EUR или 15% от 
общия размер на отпуснатите средства 
за програмата по Interreg, в зависимост 
от това коя от двете стойности е 
по-ниска.

Общият принос от ЕФРР или, когато е 
приложимо, от инструмент на ЕС за 
външно финансиране за един или 
няколко фонда за малки проекти в 
рамките на определена програма по 
Interreg не може да надхвърля 20% от 
общия размер на отпуснатите средства 
за програмата по Interreg.

Or. de

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Крайните получатели в рамките на фонд
за малки проекти получават 
подпомагане от ЕФРР или, когато е 
приложимо, от инструментите на ЕС за 

Крайните получатели в рамките на един 
или няколко фонда за малки проекти 
получават подпомагане от ЕФРР или, 
когато е приложимо, от инструментите 
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външно финансиране чрез бенефициера 
и осъществяват малките проекти в 
рамките на този фонд за малки проекти
(„малък проект“).

на ЕС за външно финансиране чрез 
бенефициера и осъществяват малките 
проекти в рамките на този фонд или на 
тези фондове за малки проекти („малък 
проект“).

Or. de

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Бенефициерът на фонд за малки 
проекти е трансгранично юридическо 
лице или ЕГТС.

2. Бенефициерът на фонд за малки 
проекти е трансгранично юридическо 
лице, регион на ЕС или ЕГТС.

Or. de

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Разходите за персонал и 
непреките разходи, генерирани на ниво 
бенефициер за управлението на фонда 
за малки проекти, не надвишават 20% от 
общия размер на допустимите разходи 
за съответния фонд за малки проекти.

5. Разходите за персонал и 
непреките разходи, генерирани на ниво 
бенефициер за управлението на фонда 
за малки проекти, не надвишават 20% от 
общия размер на допустимите разходи 
за съответния фонд или съответните 
фондове за малки проекти.

Or. de

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки управляващ орган изпраща по 
електронен път на Комисията 
кумулативни данни за съответната 
програма по Interreg до 31 януари,
31 март, 31 май, 31 юли, 30 септември
и 30 ноември всяка година в 
съответствие с образеца от приложение 
[VII] към Регламент (ЕС) [нов РОР].

Всеки управляващ орган изпраща по 
електронен път на Комисията 
кумулативни данни за съответната 
програма по Interreg до 31 януари, 
31 май и 30 септември всяка година в 
съответствие с образеца от приложение 
[VII] към Регламент (ЕС) [нов РОР].

Or. de

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общите показатели за крайния 
продукт и общите показатели за 
резултата, както е посочено в 
приложение [I] към Регламент (ЕС) [нов 
ЕФРР], и, когато е необходимо, 
специфичните за програмата показатели 
за крайния продукт и за резултата се 
използват в съответствие с член [12, 
параграф 1] от Регламент (ЕС) [нов 
РОР], член 17, параграф 3, буква г), 
подточка ii) и член 31, параграф 2, 
буква б) от настоящия регламент.

1. Общите показатели за крайния 
продукт и общите показатели за 
резултата, както е посочено в 
приложение [I] към Регламент (ЕС) [нов 
ЕФРР], и когато е необходимо, 
специфичните за програмата показатели 
за крайния продукт и за резултата се 
използват в съответствие с член [12, 
параграф 1] от Регламент (ЕС) [нов 
РОР], член 17, параграф 4, буква д), 
подточка ii) и член 31, параграф 2, 
буква б) от настоящия регламент.

Or. de

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) закупуване на земя в 
съответствие с [член 58, параграф 1,

а) закупуване на земя в 
съответствие с [член 58, параграф 1,
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буква в)] от Регламент (ЕС) [нов РОР]; буква б)] от Регламент (ЕС) [нов РОР];

Or. de

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управляващият орган и одитният 
орган са разположени в една и съща 
държава членка.

2. Управляващият орган и одитният 
орган могат да бъдат разположени в 
една и съща държава членка.

Or. de

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В случаите, когато в 
съответствие с член [65, параграф 3] от 
Регламент (ЕС) [нов РОР] 
управляващият орган определи
междинно звено за програма по 
Interreg, междинното звено изпълнява 
тези задачи в повече от една участваща 
държава членка или, когато е 
приложимо, в трета държава, 
партньорска държава или ОСТ.

6. В случаите, когато в 
съответствие с член [65, параграф 3] от 
Регламент (ЕС) [нов РОР] 
управляващият орган определи едно 
или няколко междинни звена за 
програма по Interreg, междинното звено 
изпълнява тези задачи в повече от една 
участваща държава членка или, когато е 
приложимо, в трета държава, 
партньорска държава или ОСТ или 
няколко междинни звена изпълняват 
тези задачи в съответната им 
държава членка или, когато е 
приложимо, в трета държава, 
партньорска държава или ОСТ.

Or. de
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Изменение 46

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 2021 г.: 1%; а) 2021 г.: 2%;

Or. de

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 2022 г.: 1%; б) 2022 г.: 0,8%;

Or. de

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 2023 г.: 1%; в) 2023 г.: 0,8%;

Or. de

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) 2024 г.: 1%; г) 2024 г.: 0,8%;

Or. de
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Изменение 50

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) 2025 г.: 1%; д) 2025 г.: 0,8%;

Or. de

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) 2026 г.: 1%; е) 2026 г.: 0,8%;

Or. de

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 62 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 62a

Освобождаване от задължението за 
уведомяване, предвидено в член 108, 

параграф 3 от ДФЕС

Помощта, предоставена в полза на 
проекти по линия на Европейското 
териториално сътрудничество, е 
освободена от контрола, упражняван 
по отношение на държавните 
помощи, и не подлежи на 
задължението за уведомяване, 
предвидено в член 108, параграф 3 от 
ДФЕС.



PR\1159952BG.docx 31/36 PE626.663v01-00

BG

Or. de



PE626.663v01-00 32/36 PR\1159952BG.docx

BG

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Въведение

Шестдесет години след подписването на Римските договори Европейският съюз (ЕС) се 
разви от първоначално чисто икономически съюз в проект за мир от значение за цялото 
общество. С цел запазване на проекта и с оглед на предизвикателствата, пред които е 
изправена европейската политика по отношение на националистическите и 
изолационистките тенденции, а така също и на евроскептичните и понякога 
антиевропейски течения, реалното добросъседство между държавите – членки на ЕС, е 
от първостепенно значение. 

Европейското териториално сътрудничество (ЕТС) възприема особено активно тази 
основна идея и дава съществен и забележим принос за взаимно опознаване на
европейците отвъд границите на собствените им държави, за съвместно справяне с 
предизвикателствата и за доразвиване и изграждане на Европа с общи усилия. По този 
начин произтичащите от границите пречки – също и преди всичко в съзнанието на 
нейните граждани – постепенно се преодоляват, а граничните региони се превръщат в 
общностни пространства, в които Европа става осезаема и реална във всекидневието.

Така през последните десетилетия ЕТС допринесе по безспорен начин за интеграцията 
на Европа, а премахването на границите и на бюрократичните пречки доведе до по-
голяма интензивност и опростяване на всекидневния съвместен живот през границите. 
Поради тази причина докладчикът приветства горещо факта, че Европейската комисия 
е потвърдила значимата европейска добавена стойност на ЕТС посредством 
представянето на отделен нов проект за регламент за периода на финансиране след 
2020 г.

Според докладчика обаче потенциалът на ЕТС не се оползотворява напълно въпреки 
атрактивно високите проценти на финансиране на проектите, тъй като 
административните изисквания към потенциалните бенефициери, а и към прилагащите 
органи станаха обезпокоително високи. В действителност тези изисквания нарастваха с 
всеки следващ период на финансиране и понастоящем са на равнище, което възпира 
отделните заинтересовани страни въобще да подават заявление. Същевременно в 
резултат на това заявителите с опит присъстват в непропорционално висока степен в 
отделните програми по ЕТС. Ако целта е ЕТС да изпълнява отново същинската си 
задача и да насърчава целенасочено европейската идея, подготвителната работа и 
изпълнението на програмите през периода на финансиране след 2020 г. трябва да бъдат 
отново опростени за всички заинтересовани страни. 

Във връзка с това докладчикът посочва вече приетия регламент „Омнибус“ относно 
финансовите правила на ЕС, който ще започне да се прилага на 1 януари 2019 г. и 
който има за цел опростяване на изплащането, използването и отчитането на 
финансовите средства, но без да се пренебрегва контролът върху целенасоченото 
използване на средствата. По-специално докладчикът подчертава, че новите разпоредби 
предполагат по-лесно използване на еднократни суми, опростени варианти за 
разходите, по-лесен достъп за по-малките бенефициери и премахване на многократния 
контрол, но също така използването на повече средства за информиране на населението 
във връзка с успехите на проектите и инвестициите в регионите.
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Освен това докладчикът приветства предложеното от Комисията опростяване в рамките 
на предложенията за нов регламент за общоприложимите разпоредби, за нов регламент 
за ЕФРР, както и за нов регламент за ЕТС и изразява увереност, че това опростяване ще 
постигне желаното въздействие. 

2. Обхват и компоненти на бъдещото ЕТС 

Докладчикът приветства продължаването на програмите за трансгранично, 
транснационално и междурегионално сътрудничество в рамките на ЕТС. Всяка от тези 
програми има самостоятелно основание за съществуването си и той счита, че 
утвърдените региони по програмите следва да бъдат запазени. Докладчикът обаче е на 
мнение, че ключовата роля на граничните региони е отразена в недостатъчна степен в 
проекта на Комисията, поради което той предлага разпределените средства да бъдат 
пренасочени в полза на компонент 1 на „трансграничното сътрудничество“. В същото 
време докладчикът изразява убеждението си, че и в бъдеще морското сътрудничество 
следва да бъде възможно в рамките на компонент 1, дори регионите да не са свързани 
помежду си над морето чрез фиксирана връзка.

Докладчикът се отнася критично към въвеждането на новия компонент 5 
„Междурегионални иновационни инвестиции“, тъй като преследваните с тези 
иновационни инвестиции цели са свързани само донякъде с политиката на сближаване. 
Освен това предложеното от Комисията пряко управление за този компонент 5 е в 
противоречие със субсидиарния дух на ЕТС. 

3. Финансова обезпеченост на ЕТС

Докладчикът отправя критика във връзка с предвидените съкращения при утвърдените 
и ефективно функциониращи програми за трансгранично, транснационално и 
междурегионално сътрудничество, поради което се застъпва за увеличаване на 
бюджета за програмите за ЕТС по компоненти 1 – 4, предвиден в многогодишната 
финансова рамка за периода 2021 – 2027 г., на поне 3% от общите финансови средства 
за икономическо, социално и териториално сближаване.

Във връзка с това докладчикът би искал да обърне отново внимание на ключовата 
функция на граничните зони, както и на изключително важния принос на 
трансграничното сътрудничество (компонент 1) и поради това предлага да бъдат 
отпуснати най-много средства за този компонент – 73,8%. 

По отношение на иновационните инвестиции докладчикът е на мнение, че големият 
финансов пакет, заделен от Комисията за този компонент, не следва в никакъв случай 
да бъде за сметка на останалите компоненти на ЕТС. Докладчикът обаче счита, че би 
могло евентуално да се отдели допълнителен бюджет в размер на 0,3% от общите 
финансови средства за икономическо, социално и териториално сближаване. 
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4. Съдържание на програмите по ЕТС и концентрация

Докладчикът приема по принцип петте политически цели, изведени от ЕФРР, както и 
двете специфични цели на Interreg „по-добро управление на Interreg“ и „по-безопасна и 
по-сигурна Европа“, но се отнася критично към строгата цел за изразходване на най-
малко 15% от общите финансови средства за двете специфични цели на Interreg, тъй 
като на практика това би могло да затрудни планирането и управлението на 
програмата. 

5. Фондове за малки проекти

Същността на Европейското териториално сътрудничество се състои в това да свързва 
хората в трансграничен план и по този начин да ускорява европейската интеграция. 
Именно малките по мащаб и междуличностните проекти (People-to-People) събират 
хората по места и са от огромно значение за развитието на граничните зони. По 
правило заявителите са участници от гражданското общество, като проектите по-
специално се отличават с малка финансова стойност и съответно малка сума на 
финансирането. С цел осигуряване на възможност за успешно продължаване и в 
бъдеще на малките по мащаб проекти са неотложно необходими опростяване, ясни 
правила и директно включване на малките по мащаб проекти в регулаторната рамка. 
Докладчикът приветства изрично възможността за създаване на фондове за малки 
проекти в рамките на програмите по Interreg, предвидена понастоящем в проекта за 
регламент на Комисията. Тези фондове за малки проекти обаче следва да се управляват 
по гъвкав начин. Освен това следва да бъде възможно създаването на повече на брой 
фондове за малки проекти за всяка програма. 

По-нататък в хода на обсъжданията е необходимо да се разгледа въпросът доколко 
предложените от Комисията разпоредби ще доведат директно до опростяване и 
намаляване на административната тежест за крайните бенефициери по 
междуличностни и малки по мащаб проекти. 

6. Размер на съфинансирането

Докладчикът изразява съжаление във връзка с предложението на Комисията за 
намаляване на максималния процент на съфинансиране за програмите по Interreg. Той 
счита, че предложеният размер от 70% е недостатъчен и вместо това предлага 
повишаването му на 85%. Процентите на съфинансиране следва да могат да се прилагат 
по гъвкав начин и да се определят в съответствие с изискванията, предвидени за 
съответните региони по програмите. 

7. Предварително финансиране

Докладчикът счита, че намаленият размер на предварителното финансиране в 
сравнение с периода 2014 – 2020 г. може да създаде финансови затруднения за някои 
програми, тъй като по-специално началото на програмата е свързано с по-големи 
разходи за нейното установяване и стартиране. По отношение на правилата за 
предварително финансиране следва да бъдат взети под внимание по подходящ начин 
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специфичните особености на ЕТС, поради което в рамките на своя проект на доклад 
докладчикът предвижда повече средства за предварително финансиране преди всичко в 
началото на периода на финансиране.

8. Показатели

Докладчикът оценява по принцип въвеждането на специфични за Interreg показатели за 
измерване на резултатите и на европейската добавена стойност на програмите за 
сътрудничество. Възможно е обаче предложените показатели да не са подходящи, т.е.
да не отразяват свързаната с процеса добавена стойност на трансграничното, 
транснационалното и междурегионалното сътрудничество и следователно да не
изпращат положителни импулси за управление. По време на обсъждането, където е 
необходимо, би могло да се наложи съответно коригиране на показателите или 
осигуряване на повече възможности за програмите по отношение на разработването на 
системата от показатели.

9. Правилото „n+ 2“/обременяване на регионите в резултат на множество фактори

Въз основа на опита, придобит от предишните периоди на финансиране, докладчикът 
би искал да обърне внимание на факта, че вследствие на предложеното от Комисията 
връщане към правилото „n+2“ (досега „n+3“) в цяла Европа би могъл да възникне риск 
от частична загуба на средства, тъй като е възможно средствата евентуално да не бъдат 
усвоявани с достатъчно бърз темп. Това заедно с възможните съкращения на наличните 
общи финансови средства и вероятното намаляване на процентите на съфинансиране от 
ЕС би могло да доведе до многопосочно обременяване на регионите в областта на ЕТС. 

10. Правила за държавна помощ

От много години насам насърчаването на ЕТС представлява един от най-важните 
приоритети на политиката на сближаване на ЕС. Подпомагането на МСП по отношение 
на разходите за проекти по ЕТС е освободено от задължението за уведомяване съгласно 
Общия регламент за групово освобождаване (ОРГО). Специални разпоредби за 
регионалната помощ за инвестиции от страна на предприятията, независимо от техния 
размер, са включени също и в Насоките за регионалната държавна помощ за периода 
2014 – 2020 г. и в раздела за регионалната помощ от ОРГО. 

Докладчикът счита, че помощите за проекти по ЕТС биха били съвместими с 
вътрешния пазар и биха оказали само ограничено въздействие върху конкуренцията и 
търговията между държавите членки. Поради това той предлага програмите по ЕТС да 
се разглеждат по принцип като ирелевантни от гледна точка на правилата за държавна 
помощ и съответно да могат да отпаднат скъпоструващите проверки за наличие на 
държавна помощ. 

11. Средносрочен преглед 

Предвиденият средносрочен преглед и евентуалните корекции на многостранните 
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програми по Interreg налагат провеждането на значително по-скъпоструващи процеси 
на съгласуване. Докладчикът посочва, че това не следва да води до затрудняване или 
забавяне на финансирането на проекти през втората половина на изпълнението на 
програмата. 
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