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I. Въведение

Политиката на сближаване има за цел да предложи на всички европейски граждани 
равни възможности.  

В рамките на тази политика европейското териториално сътрудничество (ЕТС) участва 
във "все по-тесния съюз между народите ", като дава възможност за намаляване на 
пречките между териториите и регионите, за да могат те да отговорят заедно на общите 
предизвикателства. 

Териториалното сътрудничество трябва да постави гражданите в центъра на своите 
приоритети.

Настоящият работен документ цели да събере идеи от всички членове на комисията по 
регионално развитие за бъдещето на цел 3 въз основа на данни за настоящото й 
функциониране.

II. Добавена стойност на ЕТС

Понастоящем територията на Европейския съюз включва 27 държави-членки и 271 
региона.

II. A) История

Институционалните граници между държавите-членки не са изчезнали. Но през 
годините, благодарение на Европейския съюз, те са намалели и са станали почти 
невидими, като по този начин са улеснили различните форми на сътрудничество.

Постепенното намаляване на "граничното въздействие" е преди всичко задача на 
местните и регионалните органи, които след Втората световна война решиха да работят 
заедно под формата на неформално трансгранично сътрудничество, което отговаряше 
на конкретните нужди на съответните граждани и територии.

Основите на териториалното сътрудничество вече са положени, но все още остават 
много предизвикателства. Естеството на тези предизвикателства зависи от историята и 
степента на зрялост на съответното сътрудничество. След като границите бяха 
"премахнати" в договорите, сега е важно те да се намалят в ежедневния живот на 
нашите граждани.

И до днес трансграничното сътрудничество е важен елемент от изграждането на 
единния пазар. Всъщност границите си остават райони, в които понякога 
недостатъчната конкурентоспособност е очевидна.  

Тази недостатъчна конкурентоспособност показва взаимната зависимост между 
териториалното сътрудничество и някои други европейски политики, различни от 
политиката на сближаване (в областта на транспорта, заетостта, конкуренцията, 
политиката на съседство, здравеопазването, околната среда и др.).
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Неформалното сътрудничество, европейските региони, последователните договори и 
вторичното законодателство на Европейския съюз са допринесли за създаването на 
един от трите стълба на политиката на сближаване на ЕС: целта "териториално 
сътрудничество". Тези различни етапи подготвиха почвата за създаването на по-силни 
и трайни връзки между териториите.

II. Б) Успехи

Гръцките и българските граждани, които желаят да ползват различни услуги, могат да 
ползват пътищата, построени в рамките на трансграничното сътрудничество. 
Френските и испанските жители на средиземноморските Пиринеи скоро ще могат да 
ползват една и съща болница, изградена и управлявана от Европейската група за 
териториално сътрудничество.

Местните органи от различни държави-членки, търсещи логистични решения, ги 
намират в рамките на транснационална инициатива, координирана от италиански 
регион.

Местните представители на много страни споделят своя опит и добри практики в 
рамките на междурегионални програми за сътрудничество и обмен. 

Ето някои прости примери за успехи в рамките на Европейския съюз, постигнати 
благодарение на целта за "териториално сътрудничество", които показват убедително 
добавената стойност на тази цел за европейския проект.

  1030 инфраструктурни проекта и повече от 18 000 км новосъздадени или 
финансирани пътища;

 осигурени 115 200 работни места, 5800 новосъздадени фирми и пряко или 
непряко създадени или запазени предприятия;

 близо 12 000 създадени мрежи и структури за сътрудничество и над 544 000 
души (включително учащи), участвали в курсове, обучения, семинари, работни 
срещи, заседания и други образователни дейности1, 

III. Обсъждани предизвикателства

III. A) Обща структура

През последните пет години общите правила на структурните фондове, както и 
влизането в сила на Договора от Лисабон, значително увеличиха важността на 
териториалното сътрудничество. 

Във финансовата рамка за периода 2007-2013 г. целта "Териториално сътрудничество" 
е един от трите стълба на политиката на сближаване на Европейския съюз, наследила 
инициативата на Общността ИНТЕРРЕГ.

                                               
1 Инициатива на Общността ИНТЕРРЕГ III (2000-2006 г.), последваща оценка (No. 2008.CE.16.0.AT.016)
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След това, в член 174 от Договора "териториалното сближаване" се превърна в един от 
трите компонента на политиката на сближаване, заедно с икономическия и социалния 
компонент. Тази цел се утвърждава като един от основните приоритети на Европейския 
съюз. 

Териториалното сътрудничество цели премахване на физическите, административните 
и регулаторните пречки, съществуващи между териториите и регионите, за да могат те 
да се справят заедно с общите предизвикателства, независимо дали става въпрос за 
териториални (услуги, инфраструктура, градско планиране и устройство на 
територията), общи (глобализация, промяна на климата), икономически или социални 
предизвикателства. 

В многогодишната финансова рамка са предвидени 7,5 милиарда евро за тази цел 
(което представлява 2,5% от структурните разходи на ЕС).

Кои са стратегическите амбиции за целта "териториално сътрудничество"в 
бъдеще?

 Три компонента: 

Трансграничното сътрудничество финансира прилагането на общи стратегии за 
регионите, разположени по вътрешните граници (а понякога и по външните граници) 
на държавите-членки, (които са на разстояние до 150 километра един от друг). Този 
компонент получава лъвския пай от бюджета за периода 2007-2013 г. по цел 3 (5,5 
млрд. евро, т.е. 73%). Неговото управление се "териториализира" на ниво NUTS3. В 
правно и организационно отношение това е най-обвързващият компонент от трите. 

Транснационалното сътрудничество в по-широк мащаб цели насърчаване на 
сътрудничеството между съседни региони, принадлежащи към една и съща географска 
зона, по стратегически приоритети на Европейския съюз, като научноизследователска и 
развойна дейност, информационно общество, околната среда, висше образование, 
мобилност и устойчиво градско развитие, както и управление на природните бедствия 
(1,5 млрд. евро, т.е. 20%) за настоящия финансов програмен период 

Междурегионалното сътрудничество включва сътрудничеството между всички 
региони на 27-те държави-членки, независимо от географското им положение, и се 
ограничава до обмена на информация, опит и добри практики (0,3 млрд. евро, т.е. 4%). 
Освен това съществуват три други програми за подпомагане с общ финансов пакет от 
около 150 милиона евро: URBACT II (обмен на информация за насърчаване на 
устойчивото градско развитие), INTERACT (определяне, описване и разпространение 
на добри практики за териториално сътрудничество) и ESPON (предоставяне на 
проучвания и бази данни за териториалното сътрудничество).

Следва ли да се запази настоящата структура на целта от три компонента? 
И ако е така, как ще бъде организирана тя и какво финансиране ще получи? 
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III.Б) Включване на "териториалното сътрудничество" в рамките на 
политиката на сближаване

Целта "Териториално сътрудничество" не може да бъде правилно разбрана отделно от 
другите две цели, които я предшестват хронологично.

Цел 1 "Сближаване" е посветена на стимулирането на растежа и заетостта в най-слабо 
развитите европейски региони и разполага с бюджет от 251 милиарда евро (81,54% от 
структурните разходи за периода 2007-2013 г. ).

Цел 2 „Регионална конкурентноспособност и заетост“ подпомага другите региони в ЕС, 
за да се подготвят по-добре за бъдещите предизвикателства, и разполага с бюджет от 49 
милиарда евро за периода 2007–2013 г. (15,95 % от структурните разходи за този 
период).

Всяка една от тези цели обхваща различни региони, като само те двете монополизират 
97,5 % от финансирането. В резултат на това те засенчват целта „Териториално 
сътрудничество“ не толкова в правен аспект, където всички цели са равни, а във 
финансов аспект.

Въпреки това фактът, че цел 3 е насочена към всички региони на ЕС, както и нейният 
потенциал за сближаване и обединяване на гражданите, регионите и отделните страни 
за съвместна работа (както и резултатите от прилагането на целта в тази област) 
представляват значителна добавена стойност за цяла Европа. 

Освен това може да се счита, че целта „Териториално сътрудничество“ е също толкова 
„ориентирана към бъдещето“, колкото и цел 2, тъй като тя участва в изграждането на 
„все по-тесен съюз между народите“, за който Европа призовава още от подписването 
на Римския договор през 1957 г. 

Следователно мястото на целта „Териториално сътрудничество“ в рамките на 
политиката на сближаване и на следващите финансови перспективи е изключително 
важен въпрос. 

Каква следва да бъде  връзката (включително във финансов аспект) на целите 
„Сближаване“ и „Регионална конкурентоспособност и заетост“ с целта 
„Териториално сътрудничество“? 

III. В) Стратегията „ЕС 2020“, макрорегионите и сътрудничеството по 
външните граници

Важно е да се разгледат начините, по които целта „Териториално сътрудничество“ 
може да се свързва с други инициативи на ЕС. 

ЕТС и „ЕС 2020“
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Европейският парламент припомни1, че политиката на сближаване (и в по-широк 
смисъл – нейната цел „Териториално сътрудничество“) не е подчинена на стратегията 
„ЕС 2020“, а представлява един от нейните ключови механизми. Следователно ако 
приоритетите на политиката на сближаване трябва да бъдат приведени в съответствие с 
целите на стратегията „ЕС 2020“, това привеждане в съответствие трябва да се извърши 
така, че да се запази достатъчно гъвкавост, тъй като:

– целта „Териториално сътрудничество“ в частност е по-сложна и има също така 
и друго предназначение: интеграцията на ЕС,
– някои по-слаби и по-бедни региони трябва да преодоляват различни 
неблагоприятни условия (социално-икономически, природни или други), които 
изискват специално внимание.

Същевременно трябва да се избягва изкушението да се създават нови отделни 
тематични фондове за стратегията „ЕС 2020“.

ЕТС и макрорегионалният подход
Концепцията за макрорегионите, създадена по инициатива на Съвета, следва логиката 
на координацията на общи проекти, отнасящи се за много голяма територия. Тя има за 
цел да се постигнат ползи от един интегриран и многосекторен подход, структуриран 
около общи стратегически действия, като се използват вече съществуващи фондове. 

ЕТС и сътрудничеството по външните граници
Както Европейският инструмент за съседство и партньорство, така и Инструментът за 
предприсъединителна помощ разполагат с компоненти за подпомагане на 
трансграничното сътрудничество по външните граници. 

Как териториалното сътрудничество, като част от политиката на 
сближаване и структурните фондове, да се приведе в съответствие със 
стратегията „ЕС 2020“ , като същевременно се осигури гъвкавост? Как може 
да се осъществи координацията на макрорегионалния подход с цел 3? 
Желателни ли са взаимодействието и координацията между цел 3 и 
инструментите за сътрудничество по външните граници?

ІІІ. Г) Европейска група за териториално сътрудничество (ЕГТС)

През 2006 г. един отделен регламент създаде правен инструмент, улесняващ 
териториалното сътрудничество, а именно Европейската група за териториално 
сътрудничество (ЕГТС). ЕГТС може да се използва за трите компонента на целта 
„Териториално сътрудничество“ и представлява уникален инструмент за териториално 
управление. Въвеждането му беше осъществено по време на преговорите по 
законодателния пакет за текущата многогодишна финансова рамка (2007–2013 г.).

Този регламент позволява на националните, регионалните и местните органи да 
създават общи групи със статут на юридическо лице за целите на изпълнението на 

                                               
1 Доклад относно приноса на политиката на сближаване към постигането на целите от Лисабон и на 
целите на стратегията „ЕС 2020“ (2009/2235(INI)), комисия по регионално развитие, докладчик: Ricardo 
Cortés Lastra
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програми и проекти за сътрудничество. По този начин той внася значителен принос 
към модела на многостепенното управление.

Опитът на вече създадените или в процес на създаване ЕГТС сочи, че този инструмент 
функционира задоволително. Той отговори на потребностите на регионалните и 
местните органи от структурирано сътрудничество във финансов аспект, както и от 
правен статут и многостепенно управление, и дори надмина очакванията на 
европейския законодател. 

Въпреки това е абсолютно необходимо местните и регионалните органи в рамките на 
ЕС да познават по-добре ЕГТС. Освен това съществуват значителен брой други 
предизвикателства, основно от правно и организационно естество, както и във връзка с 
достъпа до финансови средства, пред които са изправени ЕГТС, по-специално в 
началния етап (като например проблеми, свързани с държавата на установяване, и 
твърде продължителните процедури за регистрация).

Достатъчно конкретно ли е правното естество на ЕГТС с оглед на 
значителните различия между държавите-членки по отношение на 
прилагането? Трябва ли правилата за достъп до финансови средства да 
отчитат по по-добър начин специфичното естество на ЕГТС?

ІІІ. Д) Правила във връзка с прилагането

Цел 3 позволява сложно и многоизмерно сътрудничество, обединяващо партньори от 
различни държави-членки. Въпреки това разпределянето на финансовите средства се 
извършва в по-голяма степен на национална основа, отколкото на програмен принцип 
(с изключение на транснационалния компонент). Този метод на разпределяне води до 
увеличаване броя на критериите за допустимост, проверките и одитите.

Нейният финансов механизъм също отразява тази сложност, като средствата се 
разпределят не съобразно обичайния годишен бюджетен план, а на база, която обхваща 
две (правило N+2) и дори три години (N+3) от започването на проекта.

Очевидно е, че тази система не е съвършена, но тя се нуждае повече от еволюция, 
отколкото от революция. 

Как би могло да се улесни прилагането на целта „Териториално 
сътрудничество“? Би ли могъл да се намали броят на критериите за 
допустимост? Следва ли цялото финансиране за цел „Териториално 
сътрудничество“ да се разпределя на програмен принцип? 

II.5. Видимост

Териториалното сътрудничество страда особено силно от по-общия проблем, който 
засяга структурните фондове: липсата на видимост.

Нито гражданите в своето ежедневие, нито централните, регионалните и местните 
публични администрации на държавите-членки, нито планирането на дългосрочните 
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политики на европейските институции вземат предвид предизвикателствата на  целта 
„Териториално сътрудничество“. Трябва да се предприемат действия на всяко едно от 
тези три равнища, ако искаме териториално сътрудничество да стане „по-видимо“. 
Отговорът на това предизвикателство трябва да приеме две форми: 

– териториалното сътрудничество, тази важна европейската идея, трябва да се 
превърне в символично олицетворение на ЕС за всички граждани,
– политиците и длъжностните лица на всички равнища трябва да се запознаят с 
практическите аспекти на териториалното сътрудничество, които могат да се 
отразят на тяхната работа.

Как да се подобри видимостта на териториалното сътрудничество сред 
споменатите по-горе целеви групи? 


