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Eвропейско териториално сътрудничество — най-добри практики и 

новаторски мерки 

Резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2016 г. относно 

европейското териториално сътрудничество — най-добри практики и новаторски 

мерки (2015/2280(INI)) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и 

по-специално дял XVIII от него, 

— като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за 

Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, 

Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи 

разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален 

фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за 

отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета 1 (наричан по-нататък 

„Регламент за общоприложимите разпоредби“), 

— като взе предвид Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за регионално развитие 

и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни 

места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/20062, 

— като взе предвид Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета от 17 декември 2013 г. относно специални разпоредби за подкрепа от 

Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално 

сътрудничество“3, 

— като взе предвид Регламент (ЕС) № 1302/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета от 17 декември 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1082/2006 

относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) с цел по-

                                                 
1  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320. 
2  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 289. 
3  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 259. 



 

 

голяма яснота, опростяване и усъвършенстване на процеса на създаване и 

функциониране на такива групи1, 

— като взе предвид Регламент (ЕС) № 236/2014 на Европейския парламент и на 

Съвета от 11 март 2014 г. за определяне на общи правила и процедури за 

изпълнението на инструментите на Съюза за финансиране на външната дейност2, 

— като взе предвид Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на 

Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна 

помощ (ИПП II)3, 

— като взе предвид Регламент (ЕС) № 232/2014 на Европейския парламент и на 

Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Европейски инструмент за съседство4,, 

— като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 

2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 — 

20205, 

— като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент 

и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за 

общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 

Съвета6, 

— като взе предвид „Териториалната програма на Европейския съюз 2020: Към 

приобщаваща, интелигентна и устойчива Европа на регионалното многообразие“, 

приета по време на неофициалната среща на министрите, отговарящи за 

териториалното планиране и развитие, проведена на 19 май 2011 г. в Одьоло, 

Унгария, 

— като взе предвид своята резолюция от 14 януари 2014 г. относно готовността на 

държавите — членки на ЕС, за ефективно и навременно започване на новия 

програмен период в рамките на политиката на сближаване7, 

— като взе предвид своята резолюция от 27 ноември 2014 г. относно закъснения при 

започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014—

2020 г.8, 

— като взе предвид съобщението на Комисията от 26 ноември 2014 г., озаглавено 

„План за инвестиции за Европа“ (COM(2014)0903), 

— като взе предвид Шестия доклад относно икономическото, социалното и 

териториалното сближаване (COM(2014)0473), 

                                                 
1  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 303. 
2  ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 95. 
3  ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 11. 
4  ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 27. 
5  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884. 
6  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1. 
7  Приети текстове, P7_TA(2014)0015. 
8  Приети текстове, P8_TA(2014)0068. 



 

 

— като взе предвид своята резолюция от 9 септември 2015 г. относно „Инвестиции 

за работни места и икономически растеж: насърчаване на икономическото, 

социалното и териториалното сближаване в Съюза“1, 

— като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено 

„Европа 2020 — Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ 

(COM(2010)2020), 

— като взе предвид своята резолюция от 28 октомври 2015 г. относно политиката на 

сближаване и преразглеждането на стратегията „Европа 2020“2, 

— като взе предвид своята резолюция от 26 ноември 2015 г., озаглавена „Към 

опростяване и постигане на резултати в политиката на сближаване за 2014—

2020 г.“3, 

— като взе предвид Регламент (EС) № 2015/1017 на Европейския парламент и на 

Съвета от 25 юни 2015 година за Европейския фонд за стратегически инвестиции, 

Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския 

портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 

и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за стратегически инвестиции4, 

— като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 

Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно 

добавената стойност на макрорегионалните стратегии (COM(2013)0468) и 

съответните заключения на Съвета от 22 октомври 2013 г., 

— като взе предвид проучването на Генералната дирекция за вътрешни политики 

(Тематичен отдел „Б“ — Структурни политики и политика на сближаване) от 

януари 2015 г., озаглавено „Новата роля на макрорегионите в европейското 

териториално сътрудничество“, 

— като взе предвид проучването на Генералната дирекция за вътрешни политики 

(Тематичен отдел „Б“ — Структурни политики и политика на сближаване) от юли 

2015 г., озаглавено „Европейската група за териториално сътрудничество като 

инструмент за поощряване и подобряване на териториалното сътрудничество в 

Европа“, 

— като взе предвид брошурата на Комисията от 22 февруари 2016 г., озаглавено 

„План за инвестиции за Европа — нови насоки относно комбинирането на 

европейските структурни и инвестиционни фондове с ЕФСИ“, 

— като взе предвид становището на Комитета на регионите, прието през май 2015 г. 

и озаглавено „Финансови инструменти в подкрепа на териториалното развитие“, 

— като взе предвид съобщението на Комисията от 14 декември 2015 г., озаглавено 

„Инвестиции за работни места и заетост — извличане на максимални ползи от 

                                                 
1  Приети текстове, P8_TA(2015)0308. 
2  Приети текстове, P8_TA(2015)0384. 
3  Приети текстове, P8_TA(2015)0419. 
4  ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1. 



 

 

приноса на европейските структурни и инвестиционни фондове“ 

(COM(2015)0639), 

— като взе предвид декларацията на Комитета на регионите от 2 септември 2015 г., 

озаглавена „25 години INTERREG — нов импулс за трансграничното 

сътрудничество“, 

— като взе предвид становището на Комитета на регионите, прието през декември 

2015 г. и озаглавено „Какво е бъдещето на териториалната визия за периода до 

2050 г.?“, 

— като взе предвид становището на Комитета на регионите от 17 декември 2015 г., 

озаглавено „Укрепване на трансграничното сътрудничество: необходима ли е по-

добра регулаторна рамка?“, 

— като взе предвид информационния документ, изготвен от люксембургското 

председателство на Съвета, озаглавен „Поглед назад към 25-годишната история 

на Interreg и подготовка за бъдещето на териториалното сътрудничество“, 

— като взе предвид заключенията на Съвета относно „25 години INTERREG: 

приносът ѝ за целите на политиката на сближаване“, 

— като взе предвид инициативата на люксембургското председателство относно 

специфични правни разпоредби за пограничните региони, за да се отговори на 

нуждите и предизвикателствата в тези области, озаглавена „Инструмент за 

определянето и прилагането на специфични разпоредби за подобряването на  

трансграничното сътрудничество“1, 

— като взе предвид извършената от Комисията обществена консултация в целия ЕС 

относно оставащите пречки пред трансграничното сътрудничество, стартирана на 

21 септември 2015 г. по случай на Европейския ден на сътрудничеството2; 

— като взе предвид резултатите от първото по рода си проучване на Евробарометър, 

проведено от Комисията през 2015 г. с цел да се определят и изготвят профили на 

нагласите на гражданите, живеещи в граничните зони, така че да се постигнат по-

целенасочени действия на Съюза3; 

— като взе предвид доклада на ОИСР от 2013 г., озаглавен „Региони и иновации: 

сътрудничество отвъд границите“, 

— като взе предвид доклада на Комитета на регионите, озаглавен „Мониторингов 

доклад за ЕГТС за 2014 г. — изпълнение на стратегията „Европа 2020“4, 

                                                 
1  http://www.dat.public.lu/eu-presidency/Events/Informal-Ministerial-Meetings-on-

Territorial-Cohesion-and-Urban-Policy-_26-27-November-2015_-Luxembourg-
City_/Material/IMM-Territorial-_LU-Presidency_---Input-Paper-Action-3.pdf  

2  Прессъобщение на Комисията IP/15/5686. 
3  Експресно проучване на Евробарометър № 422 — Трансгранично сътрудничество 

в ЕС. 
4  http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/EGTC_Monitoring 

Report_2014.pdf  

http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/EGTC_MonitoringReport_2014.pdf
http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/EGTC_MonitoringReport_2014.pdf


 

 

— като взе предвид член 52 от своя правилник, 

— като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A8-0202/2016), 

A. като има предвид, че около 38% от европейското население живее в гранични 

райони, и като има предвид, че ЕС е изправен пред сериозна икономическа, 

финансова и социална криза, която засяга преди всичко жените, като има предвид, 

че ЕС трябва да включи равенството между половете като основен елемент във 

всички политики и практики, свързани с европейското териториално 

сътрудничество (ЕТС); 

Б. като има предвид, че всеобхватната цел на ЕТС е да се намали въздействието на 

националните граници с цел да се намалят различията между регионите, да се 

премахнат оставащите пречки за инвестициите и трансграничното 

сътрудничество, да се засили сближаването и да се насърчи хармонично 

икономическо, социално, културно и териториално развитие на ЕС като цяло21; 

В. като има предвид, че ЕТС представлява неразделна част от политиката на 

сближаване чрез засилване на териториалното сближаване на Съюза; 

Г. като има предвид, че държавите членки имат възможността да използват ЕТС, за 

да отговорят на предизвикателствата, произтичащи от кризата с миграцията; 

Д. като има предвид, че все още е налице само малък брой европейски граждани, 

които използват пълния потенциал на вътрешния пазар на ЕС и на свободата на 

движение; 

Е. като има предвид, че следвайки принципите на споделено управление, 

многостепенно управление и партньорство, програмите за ЕТС са разработени 

чрез съвместен процес, в който участват широк кръг европейски, национални, 

регионални и местни органи с цел справяне с общите предизвикателства с 

трансграничен обхват и улесняване на обмена на добри практики; 

Ж. като има предвид, че е необходимо съвместно обмисляне на формата на ЕТС след 

2020 г.; 

Европейска добавена стойност на ЕТС, най-добри практики и принос към целите 

на стратегията „Европа 2020“ 

1. Отбелязва, че ЕТС се превърна в една от двете еднакво важни цели на политиката 

на сближаване за периода 2014—2020 г. със свое собствено регулиране; при все 

това подчертава, че бюджетът на ЕТС в размер на 10,1 милиарда евро 

представлява едва 2,8% от бюджета на политиката на сближаване, не отговаря на 

големите предизвикателства, пред които е изправено ЕТС, и не отразява високата 

степен на неговата европейска добавена стойност; във връзка с това припомня 

разочарованието на Парламента от резултата от преговорите по МФР за периода 

2014—2020 г. по отношение на намаляването на бюджетните кредити за ЕТС; 

счита, че предоставянето на по-голям бюджет за ЕТС през следващия програмен 

период ще увеличи добавената стойност на политиката на сближаване; призовава 

за по-пълно спазване на член 174 от ДФЕС относно териториалното сближаване, 

по-специално по отношение на селските райони, на районите, засегнати от 

индустриалния преход, както и на регионите, които са засегнати от сериозни и 



 

 

постоянни неблагоприятни природни или демографски условия, като най-

отдалечените региони, най-северните региони с ниска гъстота на населението и 

островните, трансграничните и планинските региони; призовава Комисията и 

държавите членки да обърнат особено внимание на най-необлагодетелстваните в 

географско и демографско отношение области в процеса на прилагане на 

политиката на сближаване; 

2. Отбелязва, че в съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“ ЕТС беше 

реорганизирано с оглед на постигането на по-голямо въздействие чрез 

съсредоточаване върху тематичната концентрация и насоченост към постигане на 

резултати, без да се засяга териториално ориентираният подход, който позволява 

продължаване на изпълнението на регионални приоритети; счита, че е 

необходимо да се обърне допълнително внимание на спецификата на ЕТС; 

призовава поради това за по-добра оценка на програмите за ЕТС с цел показване 

на тяхното въздействие и добавена стойност; 

3. Признава, че трансграничното сътрудничество (ТГС) е ключов инструмент за 

развитието на граничните региони, които се считат за истински лаборатории по 

европейска интеграция; подчертава, че през периодите 2000—2006 г. и 2007—

2013 г. ТГС беше белязано от ясна ориентация към по-стратегически насочени 

приоритети и постигна най-добри практики в областта на по-добрата свързаност и 

достъпност, трансфера на знания и иновации, укрепването на регионалната 

идентичност, справянето с предизвикателствата за околната среда, повишаването 

на институционалния капацитет, здравеопазването, образованието, заетостта и 

мобилността на работната сила, както и гражданската защита, създаването на 

нови партньорства и укрепването на съществуващите; 

4. Признава, че транснационалното сътрудничество спомогна по отношение на 

подпомагането на научните изследвания, иновациите и икономиката на знанието 

чрез адаптиране към изменението на климата и насърчаването на устойчив 

транспорт и мобилност посредством трансгранични подходи и допринесе за 

повишаване на институционалния капацитет; подчертава, че интегрираният 

териториален подход и транснационално сътрудничество са особено важни за 

опазване на околната среда, и по-специално в областта на водите, биологичното 

разнообразие и енергетиката; 

5. Признава, че междурегионалното сътрудничество даде възможност на градовете и 

регионите да си сътрудничат по редица въпроси и теми, като обменят опит и 

добри практики, и че това подобри ефективността на регионалните и местните 

политики; счита, че трябва да бъдат разгледани значителните различия в 

развитието между селските и градските райони, както и проблемите на районите с 

висока концентрация на население; 

6. Счита, че ефикасното трансгранично и транснационално сътрудничество създава 

възможности за повишаване на привлекателността на определен географски 

район за откриването на търговски дружества чрез използване по възможно най-

ефективен начин на местния, регионалния и трансграничния потенциал, както и 

на човешкия капитал, за да се отговори по-добре на потребностите и очакванията 

на търговските дружества, но и за да се предотврати релокацията им в трети 

държави, обезлюдяването на регионите на ЕС и увеличаването на безработицата; 



 

 

7. Изразява убедеността си, че ЕТС предлага значителна европейска добавена 

стойност, допринасяйки за мира, стабилността и регионалната интеграция, 

включително в рамките на политиката за разширяване и за съседство, както и в 

целия свят чрез разпространение на най-добри практики; счита че доброто 

трансгранично сътрудничество може да доведе до добавена стойност в 

управлението на кризата с мигрантите; 

8. Отбелязва, че за периода 2014—2020 г. около 41% от бюджета за ЕТС в рамките 

на ЕФРР1 ще бъдат инвестирани в мерки за подобряване на околната среда, а 27% 

ще бъдат инвестирани в укрепване на интелигентния растеж, включително 

научноизследователската дейност и иновациите, 13% ще бъдат използвани за 

насърчаване на приобщаващ растеж чрез дейности, свързани със заетостта, 

образованието и обучението, и 33 програми ще бъдат насочени към подобряване 

на общата трансгранична свързаност; отбелязва също така, че ще бъдат 

предоставени 790 милиона евро за подобряване на институционалния капацитет 

чрез създаване или укрепване на структурите за сътрудничество и подобряване на 

ефикасността на обществените услуги; 

9. Подчертава, че концепцията на насочеността към постигане на резултати изисква 

програмите Interreg да гарантират висококачествено сътрудничество на проектно 

равнище, като отчитат специфичния характер на всяка програма и допринасят за 

намаляване на административната тежест за бенефициентите и управляващите 

органи; призовава Комисията, държавите членки и управляващите органи да 

работят заедно и да обменят информация и добри практики с цел да извършат 

оценки и да издадат насоки за начина, по който насочеността към постигане на 

резултати може да се съобрази с особеностите на ЕТС; признава, че пълната 

добавена стойност на програмите за ЕТС не може да бъде оценена само чрез 

количествени показатели, и призовава Комисията да установи повече качествени 

показатели, за да се отразяват по-добре постигнатите резултати от 

териториалното сътрудничество; 

10. Отбелязва със загриженост късното приемане на програмите Interreg и 

настоятелно призовава Комисията и държавите членки да мобилизират своите 

усилия за тяхното ефективно изпълнение и успешна реализация и за премахване 

на пречките пред трансграничното сътрудничество с цел да се избегнат 

критичните въпроси, набелязани вече в програмния период 2007—2013 г.; 

призовава Комисията да предприеме всички необходими мерки с цел да се ускори 

изпълнението на програмите за ЕТС; 

11. Изразява съжаление във връзка с липсата на надеждни трансгранични данни и 

доказателства за ефективността на трансграничното сътрудничество по 

отношение на докладването относно рамката на изпълнението; съответно 

призовава Комисията, Евростат и управляващите органи да си сътрудничат за 

създаване на общи критерии за оценка и да координират съвместно единна база 

данни, както и да определят методология за предоставянето, използването и 

обмена на надеждни данни на трансгранично равнище; отбелязва съществуващите 

                                                 
1  Приложение I (Европейско териториално сътрудничество/Interreg) към 

съобщението на Комисията „Инвестиране в работни места и растеж — 
максимално увеличаване на приноса на европейските структурни и 
инвестиционни фондове“. 



 

 

предизвикателства за прилагането на интегрирани териториални подходи, 

произтичащи от големите различия в степента на овластяване на регионалните и 

местните органи в държавите членки; 

12. Призовава Комисията, държавите членки и управляващите органи да създадат 

структурирани по подходящ начин системи за наблюдение и планове за оценка с 

оглед на по-добро оценяване на постиженията на резултатите по отношение на 

целите на стратегията „Европа 2020“ и териториалната интеграция; 

Принос към териториалното сближаване 

13. Подчертава, че ЕТС има значителен принос за укрепване на целта на ЕС за 

териториално сближаване чрез интегриране на различни секторни политики в 

териториален мащаб; приветства проучването на Европейската мрежа за 

наблюдение на териториалното планиране (ESPON), озаглавено „ЕТ 2050 г.: 

териториални сценарии и визии за Европа“, което може да функционира като 

референтна рамка за по-нататъшни обсъждания относно подготовката на 

политиката на сближаване за периода след 2020 г.; 

14. Припомня значението на интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) и 

воденото от общностите местно развитие (ВОМР), които не се прилагат 

достатъчно в програмите Interreg за периода 2014—2020 г., и насърчава 

държавите членки да ги използват по-активно, като подчертава, че това ще 

изисква по-голямо участие на регионалните и местните органи; призовава 

Комисията и държавите членки да предложат програми за информация и 

обучение на бенефициентите; 

15. Счита, че новите инструменти за териториално развитие, като ИТИ и ВОМР, 

могат да се превърнат в инвестиции в социална инфраструктура, здравеопазване, 

образование, възстановяване на изостанали градски зони, създаване на работни 

места и други мерки за ограничаване на изолацията на мигрантите и насърчаване 

на тяхното приобщаване; 

16. Препоръчва да се постави специален акцент върху проектите за адаптиране на 

местностите и районите към новата демографска реалност и за противопоставяне 

на нарушенията на равновесието, произлизащи от нея, по-специално чрез: 1) 

адаптиране на социалната и мобилна инфраструктура към демографските 

промени и притока на мигранти; 2) създаване на специфични стоки и услуги за 

застаряващото население; 3) подпомагане на възможностите за заетост за по-

възрастните, жените и мигрантите, които да допринасят за социалното 

приобщаване; 4) засилване на цифровите връзки и създаване на платформи, 

позволяващи и насърчаващи участието на гражданите от по-изолираните региони 

и тяхното взаимодействие с различните административни, социални и 

политически служби на органите от всички нива на управление (местни, 

регионални, национални и европейски); 

17. Изтъква ролята на ЕТС в островните региони, най-отдалечените региони, слабо 

населените региони, както и в планинските и селските райони като важен 

инструмент за засилване на техните регионално сътрудничество и регионална 

интеграция; призовава Комисията и държавите членки да обърнат особено 

внимание на използването на фондовете в тези региони, включително в тези, 



 

 

които граничат с трети държави, с цел подобряване на изпълнението на 

трансграничните проекти, финансирани от ЕТС;  

18. Изтъква допълващия характер на ЕТС и на макрорегионалните стратегии за 

преодоляване на общите предизвикателства в по-големите функционални 

области, както и положителната роля, която макрорегионалните стратегии могат 

да играят за подпомагане на преодоляването на общите предизвикателства, пред 

които са изправени макрорегионите; 

19. Счита, че между трансграничните и транснационалните направления следва да се 

цели по-добра координация, полезни взаимодействия и взаимно допълване с 

оглед на подобряване на сътрудничеството и интеграцията в по-широки 

стратегически територии; призовава за по-добра координация между 

управляващите органи и участниците в макрорегионални стратегии; настоятелно 

призовава Комисията да задълбочи сътрудничеството, както и да засили връзките 

и съгласуваността на програмите за ЕТС с национални и регионални програми в 

стадий на развитие, за да се насърчи взаимното допълване и да се избегне 

припокриването; 

20. Отбелязва, че някои региони са изправени пред сериозни предизвикателства във 

връзка с миграцията, и насърчава използването на програмите Interreg и 

незабавното им изпълнение в отговор на, наред с другото, предизвикателствата, 

свързани с преодоляването на кризата с бежанците, както и обмена на добри 

практики между местните и регионалните органи в граничните райони, 

включително трети държави, по-специално чрез макрорегионални стратегии; 

Подкрепа за научни изследвания и иновации 

21. Подчертава постиженията в областта на научните изследвания и иновациите, като 

например съвместни изследователски проекти, сътрудничество между 

научноизследователски институти и дружества, създаване на международни 

гранични университети, трансгранични научноизследователски центрове, 

трансгранични институти за обучение, създаване на трансгранични клъстери и 

мрежи от дружества, на трансгранични инкубатори и консултантски услуги за 

МСП, на марки в областта на високите технологии за привличане на 

чуждестранни инвеститори и т.н.; отбелязва важната роля, която играят 

програмите Interreg за повишаване на конкурентоспособността и потенциала за 

иновации на регионите чрез насърчаване на полезните взаимодействия между 

стратегиите за интелигентна специализация, сътрудничеството между клъстерите 

и развитието на мрежи за иновации; призовава Комисията да излезе с цялостен 

преглед на териториалното сътрудничество по отношение на ЕФРР и ЕСФ въз 

основа на общата стратегическа рамка (приложение I към Регламента за 

определяне на общоприложими разпоредби (Регламент (ЕС) № 1303/2013); 

22. Знае, че инвестициите за засилване на интелигентния растеж, включително на 

научните изследвания и иновациите, представляват 27% от заделените средства 



 

 

по ЕФРР за програми за ТГС за периода 2014 — 2020 г.1; отбелязва също, че 35% 

от бюджета на транснационалните програми се използват за подпомагане на 

интелигентния растеж чрез засилване на научноизследователската дейност и 

иновациите; 

23. Подчертава необходимостта от създаване на трансгранични иновационни 

политически подходи, като например съвместни програми за научни изследвания 

и мобилност, съвместни научноизследователски инфраструктури, партньорства и 

мрежи за сътрудничество; обръща внимание на факта, че различните 

законодателства на държавите членки създават затруднения в съвместните 

действия за разширяване на научните изследвания и иновациите на трансгранично 

равнище; 

24. Настоятелно призовава полезното взаимодействие и допълване между програми и 

фондове, включително европейските структурни и инвестиционни фондове 

(ЕСИ), програма „Хоризонт 2020“, Европейския фонд за стратегически 

инвестиции (ЕФСИ) и т.н., и други фондове на ЕС да бъдат насочени към 

увеличаване до максимум на количеството, качеството и въздействието на 

инвестициите в научни изследвания и иновации; препоръчва местните и 

регионалните органи да се възползват в максимална степен от възможностите за 

комбиниране на тези фондове за подкрепа на МСП и на научноизследователски и 

иновативни проекти, включително трансгранични проекти, по целесъобразност; 

призовава МСП да се възползват в пълна степен от предлаганите от тези фондове 

възможности, за да допринесат за изпълнението на програмите за ЕТС; 

25. Настоятелно призовава за приемането на трансгранични стратегии за иновации, 

като същевременно се създава взаимно допълване с вече съществуващите 

стратегии за интелигентно специализиране, както и с други съществуващи 

програми и стратегии; насърчава оценяването на потенциала за трансгранично 

взаимодействие и мобилизиране на различните източници на финансиране; 

26. Счита, че финансовите инструменти трябва да бъдат неразделна част от 

програмите за ЕТС чрез допълване на безвъзмездните средства с оглед на 

подпомагане на достъпа на МСП до финансиране, научни изследвания и 

иновации; счита, че увеличеното използване на финансови инструменти би могло 

да привлече повече инвестиции в проектите по Interreg, като се създадат нови 

работни места и стане възможно постигането на по-добри резултати; припомня 

ключовото значение на инициативи за техническа подкрепа и адаптирано 

обучение с оглед извличането на пълна полза от използването на финансови 

инструменти, дори в по-малко развитите региони; 

Управление и координация на политиката 

27. Припомня, че Шестият доклад относно сближаването не обръща достатъчно 

внимание на ЕТС, като се има предвид, че то е ясна цел на политиката на 

сближаване от програмния период 2007—2013 г. насам; припомня потенциала на 

                                                 
1  Приложение I (Европейско териториално сътрудничество/Interreg) към 

съобщението на Комисията „Инвестиране в работни места и растеж — 
максимално увеличаване на приноса на европейските структурни и 
инвестиционни фондове“. 



 

 

Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) не само като 

инструмент за подкрепа и насърчаване на европейското териториално 

сътрудничество и управление на трансгранични проекти, но и като средство, 

допринасящо за напълно интегрирано териториално развитие и гъвкава 

платформа за управление на много равнища; 

28. Приветства опростения Регламент за ЕГТС (Регламент (ЕС) № 1302/2013) и 

призовава държавите членки да засилят усилията си за улесняване на създаването 

на ЕГТС; при все това изтъква, че този регламент не е достатъчен за преодоляване 

на всички съществуващи правни пречки за трансграничното сътрудничество; 

поради това приветства инициативата на люксембургското председателство, 

което предложи специфичен правен инструмент за граничните региони, като на 

държавите членки се дава възможност да постигнат споразумение по конкретни 

правни разпоредби; приветства инициативата на Комисията за извършване до 

края на 2016 г. на анализ на препятствията пред трансграничното сътрудничество, 

който да търси решения и примери за добри практики; призовава Комисията да 

включи проучване относно потребностите на граничните региони в този анализ; 

очаква с интерес резултатите от обществената консултация относно оставащите 

пречки пред трансграничното сътрудничество, стартирана от Комисията в целия 

ЕС на 21 септември 2015 г.; призовава Комисията да отчете в своя анализ 

препоръката на Парламента и резултатите от обществената консултация; 

29. Счита, че програмите Interreg следва, при зачитане на договорените приоритети 

на програмите и договорената логика за намеса, както и в допълване с друго 

подходящо финансиране, да подкрепят реакции по свързани с миграцията и 

убежището въпроси и да насърчават ефективни политики на интеграция; 

призовава да се използва склонността на Комисията бързо да разгледа и одобрява 

промени в оперативните програми за периода 2014—2020 г., когато те са 

изискани от съответните държави членки и само с цел справяне със спешните 

потребности, породени от бежанските кризи; 

30. Счита по-широкото използване на финансовите инструменти (ФИ) за гъвкави 

механизми, които да бъдат използвани, наред с безвъзмездни средства; 

подчертава, че ако се прилагат ефективно, финансовите инструменти могат 

значително да увеличат въздействието на финансирането; подчертава в тази 

връзка необходимостта от ясни, последователни и целенасочени правила за 

финансовите институции, с цел да се спомогне за опростяването на подготовката 

и процеса на изпълнение за управляващите и получаващите средства лица; 

обръща внимание върху възможността за използване на конкретния експертен 

опит и ноу-хау чрез финансов инженеринг и инструменти за техническа помощ от 

ЕИБ; 

31. Подчертава, че по време на програмния период 2007—2013 г. възможностите за 

взаимно допълване между програмите Interreg и други програми, финансирани от 

ЕС, не са били достатъчно оценени; призовава за създаването на подходящи 

механизми за координация, за да се гарантира ефективна координация, взаимно 

допълване и единодействие между европейските структурни и инвестиционни 

фондове и други инструменти за финансиране, национални и на Общността, като 

например програма „Хоризонт 2020“, както и ЕФСИ и ЕИБ; 



 

 

32. Насърчава включването в плановете за оценка на органите за управление на 

текущите оценки, насочени към специфична оценка на ефективността на 

взаимодействието между програмите; 

33. Подчертава все по-нарастващото значение на трансграничните пазари на труда, 

които са силно динамични по отношение на богатството и създаването на работни 

места; призовава Комисията и държавите членки да се възползват в пълна степен 

от възможностите, предоставяни от програмите Interreg, за да се улесни 

трансграничната трудова мобилност, включително чрез насърчаване на принципа 

на равни възможности, чрез адаптиране, ако е необходимо, на административната 

и социалната регулаторна рамка, както и чрез засилване на диалога на всички 

равнища на управление; 

34. Счита, че е от решаващо значение да се увеличи взаимодействието и допълването 

между програмите за ЕТС и услугите на EURES, тъй като те имат особено важна 

роля в трансграничните региони с висока степен на трансгранично пътуване до 

местоработата; призовава държавите членки и регионите да се възползват 

напълно от възможностите, предлагани от услугите на EURES по отношение на 

заетостта и трудовата мобилност в рамките на ЕС; 

35. Изразява убеждение, че принципът на многостепенното управление, принципът 

на партньорството и реалното прилагане на Европейския кодекс на поведение са 

особено важни за разработването на програмите Interreg; 

Опростяване  

36. Подчертава, че независимо от съществуването на отделен регламент за ЕТС 

прилагането на програмите за териториално сътрудничество следва да бъде 

допълнително опростено, и призовава групата на високо равнище за опростяване1 

да предвиди мерки за опростяване и намаляване на административната тежест за 

бенефициентите преди законодателното предложение за ЕТС и  разработването на 

програми Interreg за периода след 2020 г.; 

37. Призовава Комисията да предложи конкретни мерки за опростяване на правилата 

за отчетност, одита и държавната помощ, както и за хармонизиране на 

процедурите; настоятелно призовава към изготвянето на стандартни изисквания 

за всички програми по Interreg, поотделно за всеки аспект на политиката; 

38. Призовава държавите членки да опростят своите национални разпоредби и да 

избягват свръхрегулирането; настоятелно призовава за прилагането на електронно 

сближаване и рационализиране на административните процедури; 

39. Подчертава, че мерките за включване на гражданското общество и 

заинтересовани частни лица трябва да бъдат разширени и опростени, като винаги 

се взема под внимание необходимостта от прозрачност и отчетност; препоръчва 

създаването на публично-частни партньорства, което би могло да предложи 

редица потенциални ползи, но е свързано с риск от конфликт на интереси, който 

трябва да бъде решен по подходящ начин както чрез инструментите на 

задължителни, така и на незадължителни правни актове; призовава Комисията да 

предостави навременни, последователни и ясни насоки относно прилагането на 

финансови инструменти в програмите за ЕТС; 



 

 

40. Подчертава, че извършеното опростяване на програмите за растеж и работни 

места трябва да се прилага и за програмите Interreg; 

41. Подчертава значението на създаването на механизми за наблюдение на 

бенефициентите при изпълнението на мерки за опростяване; 

42. Счита, че следва да се даде приоритет на обединяването на силите на място и на 

насърчаването на взаимното доверие между трансграничните участници, както и 

че финансовите инструменти могат да предоставят ценна помощ на тези усилия; 

Препоръки за бъдещето 

43. Счита, че ЕТС доказа своята ефективност и че неговият потенциал следва да 

продължи да се развива; изтъква неговия потенциал отвъд рамките на 

регионалната политика в области като единния пазар, Програмата в областта на 

цифровите технологии, заетостта, мобилността, енергетиката, научните 

изследвания, образованието, културата, здравеопазването и околната среда и 

следователно призовава Комисията и държавите членки да обмислят запазването 

на ЕТС като важен инструмент, като му отделят изтъкната роля в рамките на 

политиката на сближаване след 2020 г. и увеличат значително бюджета му; 

44. Счита, че основната философия на сътрудничество и настоящата структура на 

ЕТС следва да се запазят, включително спазването на принципа на основния 

бенефициент, както и акцентирането върху трансграничния елемент; призовава 

Комисията да анализира евентуалното развитие на набор от хармонизирани 

критерии като се основава на опита на 25-годишната си история, въз основа не 

само на броя на населението, но и на социално-икономически и териториални 

особености; 

45. Подчертава значението на трансграничното сътрудничество по външните граници 

на ЕС в рамките на инструмента за предприсъединителна помощ и европейския 

инструмент за съседство; призовава Комисията и държавите членки да 

гарантират, че добрите практики, които позволяват намаляване на 

административната тежест за бенефициентите по програмите Interreg, биха могли 

да бъдат приложени в програми, осъществявани по външните граници на Съюза; 

46. Припомня потенциала за сътрудничество на местно равнище сред гражданите, на 

които се предлага т.нар. „фонд за малки проекти“, във връзка със суми за малки 

проекти и микропроекти за насърчаването на гражданското участие, като се 

отделя особено внимание на малки проекти на трансгранично сътрудничество 

между съседни гранични райони; призовава за насърчаването на финансирането 

на такива проекти, като припомня, че това ще изиска допълнителни усилия в 

областта на опростяването и гъвкавостта; 

47. Насърчава съвместното установяване на стратегии за граничните райони с цел 

насърчаване на интегрирано и устойчиво териториално развитие, включително 

прилагане и разпространение на интегрирани подходи и хармонизиране на 

трансгранични административни процедури и правни разпоредби; отбелязва 

значението на насърчаването на балансираното териториално развитие в рамките 

на регионите; 



 

 

48. Счита, че следва да се обърне по-голямо внимание и да се насърчи 

трансграничното сътрудничество между граничните планински райони, както и да 

се отдаде специално значение на селските райони; 

49. Подчертава, че една от целите на европейското териториално сътрудничество 

следва да бъде културното сътрудничество; в този смисъл счита, че трябва да се 

даде допълнителен тласък на сътрудничеството в областта на културата и 

образованието между трансграничните райони, които споделят общо културно и 

езиково наследство; 

50. Призовава за по-голяма и значима роля на регионите и местните органи в 

предложенията, управлението и оценката на ЕТС, особено в областта на 

трансграничното сътрудничество, като се отчитат и правомощията, които някои 

региони имат в тази област; 

51. Призовава Комисията да разгледа ролята на финансовите инструменти като 

допълнение към безвъзмездните средства; счита, че е от съществено значение да 

се работи по-тясно с ЕИБ в подкрепа на МСП и за мобилизиране на финансовия и 

технически експертен опит на Комисията и ЕИБ като катализатор за инвестиции; 

призовава Комисията и ЕИБ да направят финансовите инструменти по-

съгласувани с целите на териториалното сътрудничество; 

52. Призовава Комисията, държавите членки и управляващите органи да разгледат 

предложението на люксембургското председателство за създаването на нов 

правен инструмент за политиката на сближаване след 2020 г. вследствие на 

резултатите от последващите оценки, изпълнението на програмите за периода 

2014—2020 г. и съответната оценка на въздействието; 

53. Призовава Комисията и държавите членки през 2016 г. да инициират 

структуриран дебат между заинтересованите лица на равнище ЕС относно 

бъдещето на ЕТС за периода след 2020 г., с оглед на подготовката на политиката 

на сближаване след 2020 г.; подчертава, че в този дебат следва да се вземат 

предвид преди всичко въпросите, свързани със структурата на ЕТС, и 

процедурата за разпределяне на програмни бюджети, както и да се работи по нови 

механизми за осигуряване на по-широкото прилагане на концепцията за 

насоченост към постигане на резултати; призовава настоятелно Комисията да 

работи съвместно с Комитета на регионите и релевантни заинтересовани страни 

от гражданското общество и регионални заинтересовани страни; 

54. Призовава към териториална визия на ЕС, въз основа на „Зелената книга за 

териториално сближаване“ (COM(2008)0616), и отбелязва значението, което би 

могла да има бъдещата „Бяла книга за териториално сближаване“ през следващия 

програмен период след 2020 г.; 

Повишаване на обществената осведоменост и на видимостта  

55. Изразява съжаление относно ниската степен на обществена осведоменост по 

отношение на програмите за ЕТС и тяхната недостатъчна видимост и призовава за 

по-ефективно представяне на преследваните цели, възможностите, които 

предоставят, и начините за осъществяване на проекти, а впоследствие и на 

постиженията на завършени проекти; призовава Комисията, държавите членки и 



 

 

управляващите органи да създадат механизми и широки институционални 

платформи за сътрудничество, за да се осигури по-добра публичност и 

повишаване на осведомеността; призовава Комисията да изготви карта и да 

представи широко постигнатото по програмите и проектите за ЕТС до сега; 

56. Призовава Комисията и държавите членки да насърчават ролята, която ЕГТС 

може да играе като инструмент за по-голяма ефективност, отговаряйки на 

местните нужди в трансграничните региони; 

57. Признава важността на ролята на заинтересованите страни по места и подкрепата 

за разработване на проекти, и поощрява управляващите органи да засилят 

управлението на съществуващите инструменти за насърчаване, като например 

регионалните звена за контакт; 

58. Отбелязва, че доброто сътрудничество между Комисията, ЕИБ и местните и 

регионалните органи представлява съществен елемент, гарантиращ успешното 

използване на финансовите инструменти за целите на териториалното развитие и 

в цялата политика на сближаване; изтъква, в тази връзка, необходимостта от 

засилване на обмяната на опит и знания между ЕК и ЕИБ, от една страна, и 

местните и регионалните органи, от друга страна; 

59. Признава значението на ролята на териториалното (местното) съживяване, 

разпространяването на информация, повишаването на осведомеността на местно 

равнище и подкрепата на проекти, и поради това насърчава управляващите органи 

да засилят ролята на такива полезни инструменти като териториалните звена за 

контакт; 

60. Призовава за по-добра координация между Комисията, органите на управление и 

всички заинтересовани лица с оглед предоставяне на критичен анализ на 

тематичните постижения на проекти, като се посочват успехите и пропуските и се 

отправят препоръки за периода след 2020 г., а в същото време се гарантира 

прозрачност и близост до гражданите; 

o 

o     o 

61. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 


