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КРАТКА ОБОСНОВКА

Целта на инициативата „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) е да се 
насърчава сътрудничеството между държавите членки в рамките на Съюза и между
държавите членки и трети държави, партньорски държави или отвъдморски страни и 
територии. Очаква се новият предложен регламент за периода 2021 – 2027 г. да опрости 
сътрудничеството отвъд границите на Съюза. Успоредно с това бъдещите инструменти 
на ЕС за външно финансиране (включително ИСРМС и ПОСТ) имат за цел 
определянето на ясни правила за прехвърляне на част от техните ресурси към 
програмите по линия на Interreg.

Докладчикът на комисията DEVE счита, че интересът на комисията по развитие е да 
гарантира ефективното участие на трети държави и отвъдморски страни и територии в 
програмите по линия на Interreg. Специфичните предизвикателства и потребности на 
отвъдморските страни и територии следва да бъдат изцяло взети предвид при 
изготвянето на програмите. 

Докладчикът би желал да подчертае приноса на Interreg за изпълнението на целите за 
устойчиво развитие и за постигането на целите, свързани с климата. Съгласуваността 
на политиките за развитие следва също така да се спазва напълно, защото 
осигуряването на съгласуваност между всички политики на ЕС е от решаващо значение 
за постигане на целите за устойчиво развитие.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по регионално развитие да вземе 
предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Позоваване 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид член 208, 
параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС),

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(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). Следва да се вземат предвид 
принципите на многостепенното 
управление и на партньорството, 
като следва да бъдат укрепени 
ориентираните към местните 
условия подходи, а също и принципът 
за недискриминация.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3 a) Различните компоненти на 
Interreg следва да допринасят за 
постигането на целите за устойчиво 
развитие, описани в Програмата до 
2030 г. за устойчиво развитие, приета 
през септември 2015 г.

Обосновка

Приносът на Interreg за постигането на целите за устойчиво развитие следва да бъде 
посочен в съображенията.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Interreg следва също така да 
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допринася за изпълнението на други 
международни ангажименти, като 
например Парижкото споразумение 
относно изменението на климата 
(COP 21). Отразявайки значението на 
борбата с изменението на климата, 
Interreg ще допринася за координиране 
на действията по климата и 
постигане на общата цел за 
изразходване на 25% от бюджета на 
Съюза в подкрепа на целите, свързани 
с климата.

Обосновка

Съображенията следва да включват също така позоваване на Парижкото 
споразумение, тъй като Interreg следва да допринася за постигане на целите на ЕС по 
отношение на изменението на климата.

Изменение 5

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“ („Съобщение относно граничните 
региони“)23. Поради това 
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.

(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“ („Съобщение относно граничните 
региони“)23. Поради това 
трансграничният компонент следва да 
подпомага сътрудничеството в 
сухопътните или морските гранични 
региони.

_________________ _________________
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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.).

Обосновка

Прехвърлянето на сътрудничеството по морските граници в ново направление на 
Interreg не води до опростяване и до повишено удобство за ползвателите.

Изменение 6

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 
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 

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

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Въз основа на опита с 
трансграничното и транснационалното 
сътрудничество през програмния период 
2014—2020 г. в най-отдалечените 
региони, когато комбинацията от двата 
компонента в една програма за дадена 
област на сътрудничество не доведе до 
достатъчно опростяване за програмните 
органи и бенефициерите, следва да бъде 
създаден специфичен компонент за най-
отдалечените региони, за да се даде 
възможност на най-отдалечените 
региони да си сътрудничат със 
съседните им държави и територии по 
най-ефективен и опростен начин.

(7) Въз основа на опита с 
трансграничното и транснационалното 
сътрудничество през програмния период 
2014—2020 г. в най-отдалечените 
региони, когато комбинацията от двата 
компонента в една програма за дадена 
област на сътрудничество не доведе до 
достатъчно опростяване за програмните 
органи и бенефициерите, следва да бъде 
създаден специфичен компонент за най-
отдалечените региони, за да се даде 
възможност на най-отдалечените 
региони да си сътрудничат с трети
държави и отвъдморски страни и 
територии по най-ефективен и опростен 
начин, предвид техните специални 
потребности и особености.

Изменение 8

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. 

(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. 
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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 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.

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 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 енергията от възобновяеми 
източници, кръговата икономика, 
промишлената модернизация, 
агроекологичното земеделие 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 отвъдморски страни и територии 
и трети държави.

__________________ __________________

24 Регламент (EО) № 1082/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 5 
юли 2006 г. относно Европейската група 

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

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.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Подпомагането по ИПП III 
следва да се съсредоточи главно върху 
подпомагане на бенефициерите по ИПП 
с цел укрепване на демократичните 
институции и правовата държава, 
реформиране на съдебната власт и 
публичната администрация, зачитане на 
основните права и насърчаване на 
равенството между половете, 
толерантността, социалното 
приобщаване и недискриминацията. С 
подпомагането по ИПП следва да 
продължи да бъде оказвана подкрепа за 
усилията на бенефициерите по ИПП за 
развитие на регионалното, 
макрорегионалното и трансграничното 
сътрудничество, както и за 
териториално развитие, включително 
посредством изпълнението на 
макрорегионалните стратегии на Съюза. 
Освен това подпомагането по ИПП 
следва да бъде фокусирано върху 
сигурността, миграцията и 
управлението на границите, 
осигуряването на достъп до 
международна закрила, обмена на 
информация, засилването на граничния 
контрол и прилагането на общи усилия 

(11) Подпомагането по ИПП III 
следва да се съсредоточи главно върху 
подпомагане на бенефициерите по ИПП 
с цел укрепване на демократичните 
институции и правовата държава, 
реформиране на съдебната власт и 
публичната администрация, зачитане на 
основните права и насърчаване на 
равенството между мъжете и жените, 
толерантността, социалното 
приобщаване и недискриминацията. С 
подпомагането по ИПП следва да 
продължи да бъде оказвана подкрепа за 
усилията на бенефициерите по ИПП за 
развитие на регионалното, 
макрорегионалното и трансграничното 
сътрудничество, както и за 
териториално развитие, включително 
посредством изпълнението на 
макрорегионалните стратегии на Съюза. 
Освен това подпомагането по ИПП 
следва да бъде фокусирано върху 
сигурността, миграцията и 
управлението на границите, 
осигуряването на безопасен достъп до 
международна закрила, обмена на 
информация, засилването на граничния 
контрол и прилагането на общи усилия 
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в борбата с незаконната миграция и
контрабандата на мигранти.

в борбата с незаконната миграция, 
контрабандата на мигранти и трафика 
на хора.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Що се отнася до подпомагането по 
ИСРМС, Съюзът следва да развива 
привилегировани отношения със 
съседните държави с оглед установяване 
на пространство на просперитет и 
добросъседство, основано на 
ценностите на Съюза и 
характеризиращо се с близки и мирни 
отношения, изградени на основата на 
сътрудничеството. Следователно 
настоящият регламент и ИСРМС следва 
да подпомагат вътрешните и външните 
аспекти на съответните 
макрорегионални стратегии. Тези 
инициативи са стратегически важни и 
предлагат значими политически рамки 
за задълбочаване на отношенията както 
с партньорските държави, така и между 
тях, въз основа на принципите на 
взаимна отчетност, на споделяне на 
ангажираността и на отговорност.

(12) Що се отнася до подпомагането по 
ИСРМС, Съюзът следва да развива 
привилегировани отношения със 
съседните държави с оглед установяване 
на пространство на просперитет и 
добросъседство, основано на 
ценностите на Съюза и 
характеризиращо се с близки и мирни 
отношения, изградени на основата на 
сътрудничеството. Следователно 
настоящият регламент и ИСРМС следва 
да подпомагат вътрешните и външните 
аспекти на съответните 
макрорегионални стратегии, с 
основната цел за изкореняване на
бедността и допринасяне за 
постигането на устойчиво развитие. 
Тези инициативи са стратегически 
важни и предлагат значими политически 
рамки за задълбочаване на отношенията 
както с партньорските държави, така и 
между тях, въз основа на принципите на 
взаимна отчетност, на споделяне на 
ангажираността и на отговорност.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12 а) Развитието на полезни 
взаимодействия с външните действия 
и програмите за развитие на Съюза 
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следва също така да допринася за 
осигуряване на максимален ефект, 
като същевременно се прилага 
принципът за съгласуваност на 
политиките за развитие, както е 
предвидено в член 208 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). Осигуряването на 
съгласуваност във всички политики 
на ЕС е от решаващо значение за 
постигане на целите за устойчиво 
развитие.

Обосновка

Съгласуваността на политиките за развитие е задължение по Договора и следва да се 
посочва в съображенията.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С оглед на специфичното 
положение на най-отдалечените региони 
на Съюза е необходимо да се приемат 
мерки относно условията, при които 
тези региони могат да имат достъп до 
структурните фондове. Поради това 
някои разпоредби на настоящия 
регламент следва да бъдат адаптирани 
към специфичните особености на най-
отдалечените региони, за да се опрости 
и засили сътрудничеството с 
техните съседи, като се вземе предвид 
Съобщението на Комисията „Засилено и 
обновено стратегическо партньорство с 
най-отдалечените региони на ЕС“31.

(14) С оглед на специфичното 
положение на най-отдалечените региони 
на Съюза е необходимо да се приемат 
мерки относно условията, при които 
тези региони могат да имат достъп до 
структурните фондове. Поради това 
някои разпоредби на настоящия 
регламент следва да бъдат адаптирани 
към специфичните особености на най-
отдалечените региони, за да се опрости 
и засили тяхното сътрудничество с 
трети държави и отвъдморски 
страни и територии, като се вземе 
предвид Съобщението на Комисията 
„Засилено и обновено стратегическо 
партньорство с най-отдалечените 
региони на ЕС“31.

__________________ __________________

31 Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 

31 Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
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комитет, Комитета на регионите и 
Европейската инвестиционна банка –
„Засилено и обновено стратегическо 
партньорство с най-отдалечените 
региони на ЕС“, COM(2017) 623 final от 
24.10.2017 г.

комитет, Комитета на регионите и 
Европейската инвестиционна банка –
„Засилено и обновено стратегическо 
партньорство с най-отдалечените 
региони на ЕС“, COM(2017) 623 final от 
24.10.2017 г.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) В регламента се предвижда 
възможността отвъдморските 
страни и територии да участват в 
програмите по линия на Interreg. 
Следва да се вземат предвид 
особеностите и 
предизвикателствата пред 
отвъдморските страни и територии, 
за да се улесни ефективният им 
достъп и участие.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14б) В членове 198 – 204 от част IV 
на Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) относно 
асоциирането на отвъдморските 
страни и територии към Съюза се 
предвижда, че целта за асоцииране 
трябва да бъде насочена към 
насърчаване на икономическото и 
социалното развитие на страните и 
териториите и към създаване на 
тесни икономически връзки между 
тях и Съюза като цяло. В 
съответствие с принципите, 
предвидени в преамбюла на ДФЕС, 
асоциирането трябва да обслужва 
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преди всичко интересите и 
просперитета на населението на 
тези страни и територии, за да ги 
доведе до икономическия, социалния и 
културния напредък, към който те се 
стремят.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 14 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14 в) Дейностите, финансирани по 
различните компоненти, следва да 
насърчават и гарантират 
равенството между половете. 
Измерението, свързано с равенството 
между половете, следва да бъде 
интегрирано в различните 
компоненти на Interreg.

Обосновка

Значението на измерението, свързано с равенството между половете, следва да бъде 
засилено в целия регламент.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) С настоящия регламент следва да 
се добавят две специфични цели на 
Interreg, едната — за подпомагане на 
специфични цели на Interreg за 
укрепване на институционалния 
капацитет, подобряване на правното и 
административното сътрудничество, по-
специално в случаите, свързани с 
изпълнението на съобщението относно 
граничните региони, засилването на 
сътрудничеството между гражданите и 

(19) С настоящия регламент следва да 
се добавят две специфични цели на 
Interreg, едната — за подпомагане на 
специфични цели на Interreg за 
укрепване на институционалния 
капацитет, подобряване на правното и 
административното сътрудничество, по-
специално в случаите, свързани с 
изпълнението на съобщението относно 
граничните региони, засилването на 
сътрудничеството между гражданите, 
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институциите, както и разработването и 
координацията на макрорегионални 
стратегии и стратегии за морските 
басейни, а другата — за справяне със 
специфични за външното 
сътрудничество въпроси като 
безопасността, сигурността, 
управлението на преминаването на 
границите и миграцията.

организациите на гражданското 
общество, недържавните субекти и 
институциите, както и разработването и 
координацията на макрорегионални 
стратегии и стратегии за морските 
басейни, а другата — за справяне със 
специфични за външното 
сътрудничество въпроси като 
безопасността, сигурността, 
управлението на преминаването на 
границите и миграцията, достъпа до 
международна закрила, 
изкореняването на бедността,
изменението на климата, 
намаляването на риска от бедствия и 
устойчивостта.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 30 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30а) Уместно е да се насърчава 
финансова дисциплина. Същевременно 
разпоредбите за отмяна на поетите 
бюджетни задължения следва да 
бъдат съобразени със сложността на 
програмите по линия на Interreg и 
тяхното изпълнение.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се 
определят правилата по цел 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ (Interreg) с оглед 
насърчаване на сътрудничеството 
между държавите членки в рамките на 
Съюза и между държавите членки и 
съседни трети държави, партньорски 

1. С настоящия регламент се 
определят правилата по цел 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ (Interreg) с оглед 
насърчаване на сътрудничеството 
между държавите членки в рамките на 
Съюза и между държавите членки и 
трети държави, партньорски държави, 
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държави, други територии или 
отвъдморски страни и територии (ОСТ) 
съответно.

отвъдморски страни и територии (ОСТ) 
съответно. Interreg ще допринася за 
постигането на целите за устойчиво 
развитие, описани в Програмата до 
2030 г. за устойчиво развитие.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В настоящия регламент се 
предвиждат също така разпоредби, 
необходими, за да се гарантира 
ефективното програмиране, в т.ч. по 
отношение на техническата помощ, 
мониторинга, оценката, комуникацията, 
допустимостта, управлението и 
контрола, както и по отношение на 
финансовото управление на програмите 
по цел „Европейско териториално 
сътрудничество“ (програми по Interreg), 
подпомагани от Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР).

2. В настоящия регламент се 
предвиждат също така разпоредби, 
необходими, за да се гарантира 
ефективното програмиране, в т.ч. по 
отношение на техническата помощ, 
прилагането, мониторинга, оценката, 
комуникацията, допустимостта, 
управлението и контрола, както и по 
отношение на финансовото управление 
на програмите по цел „Европейско 
териториално сътрудничество“ 
(програми по Interreg), подпомагани от 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР).

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4 a) Отвъдморски страни и 
територии (ОСТ): отвъдморски 
страни и територии, прикрепени към 
държава – членка на Съюза, за които 
се прилагат разпоредбите на част IV 
от ДФЕС и които са посочени в 
приложение II към ДФЕС.

Изменение 21

Предложение за регламент
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Член 3 – параграф 1 – точка 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 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

a) вътрешното трансгранично 
сътрудничество между съседни региони 
по сухопътните или морските 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

Изменение 22

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 или морските граници, 
от поне една държава членка и един 
(една) или повече от следните:

Изменение 23

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 
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);

(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 ОСТ, 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: компонент 2Б);
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Изменение 24

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) сътрудничеството между най-
отдалечените региони и между тях и 
съседните им трети държави или 
партньорски държави или ОСТ, или 
няколко от тях, за улесняване на тяхната 
регионална интеграция в рамките на 
тяхната група съседни държави
(компонент 3);

(3) сътрудничеството между най-
отдалечените региони и между тях и 
трети държави или партньорски 
държави или ОСТ, или няколко от тях, 
по-специално за улесняване на тяхната 
регионална интеграция (компонент 3);

Изменение 25

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 (компонент 4) 
чрез насърчаване, наред с другото, на:

Изменение 26

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) обмен на опит, иновационни 
подходи и изграждане на капацитет във 
връзка с:

a) обмен на опит, иновационни 
подходи, добри практики и изграждане 
на капацитет във връзка с:

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2
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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

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Що се отнася до външното 
трансгранично сътрудничество, 
регионите, които се подпомагат по 
линия на ИПП III или на ИСРМС, са 
регионите от ниво 3 по NUTS на 
съответната партньорска държава или, 
при липса на класификация по NUTS, 
равностойни райони по всички 
сухопътни граници между държавите 
членки и партньорските държави, 
допустими съгласно ИПП III или 
ИСРМС.

4. Що се отнася до външното 
трансгранично сътрудничество, 
регионите, които се подпомагат по 
линия на ИПП III или на ИСРМС, са 
регионите от ниво 3 по NUTS на 
съответната партньорска държава или, 
при липса на класификация по NUTS, 
равностойни райони по всички граници 
между държавите членки и 
партньорските държави, допустими 
съгласно ИПП III или ИСРМС.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Гренландия; б) ОСТ;

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Регионите, третите държави или
партньорските държави, изброени в 

3. Регионите, третите държави,
партньорските държави или ОСТ, 
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параграф 2, се региони от ниво 2 по 
NUTS или, при липса на класификация 
по NUTS, равностойни райони.

изброени в параграф 2, се региони от 
ниво 2 по NUTS, NUTS 3 в случая на 
ОСТ или, при липса на класификация по 
NUTS, равностойни райони.

Изменение 31

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) 5% за сътрудничество в най-
отдалечените региони (компонент 3);

Обосновка

Поради специфичните потребности и предизвикателства на най-отдалечените 
региони, наличната по компонент 3 сума следва да бъде увеличена.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на програма по 
компонент 2 на Interreg, която вече е 
одобрена от Комисията, участието на 
партньорска държава или на 
Гренландия се прекратява, ако е 
изпълнено едно от условията, посочени 
в параграф 3, първа алинея, букви а) и 
б).

По отношение на програма по 
компонент 2 на Interreg, която вече е 
одобрена от Комисията, участието на 
партньорска държава или ОСТ се 
прекратява или разпределените 
средства се намаляват, ако е 
изпълнено едно от условията, посочени 
в параграф 3, първа алинея, букви а) и 
б).

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 2 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) програмата по Interreg да бъде 
прекратена изцяло, по-специално когато 
основните общи предизвикателства 
пред развитието не могат да бъдат 
разрешени без участието на посочената 
партньорска държава или на 
Гренландия;

a) програмата по Interreg да бъде 
прекратена изцяло, по-специално когато 
основните общи предизвикателства 
пред развитието не могат да бъдат 
разрешени без участието на посочената 
партньорска държава или на ОСТ;

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) програмата по Interreg да 
продължи без участието на посочената 
партньорска държава или на 
Гренландия.

в) програмата по Interreg да 
продължи без участието на посочената 
партньорска държава или на ОСТ.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато трета държава или
партньорска държава, даваща принос за 
програма по Interreg с национални 
ресурси, които не представляват 
национално съфинансиране на 
подпомагането от ЕФРР или от 
инструмент на ЕС за външно 
финансиране, намали посочения принос 
по време на изпълнението на 
програмата по Interreg — било то като 
цяло или по отношение на съвместни 
операции, които вече са избрани и са 
получили документа, предвиден в член 
22, параграф 6 — участващата(ите) 
държава(и) членка(и) изискват да се 
приложи единият от вариантите, 

6. Когато трета държава,
партньорска държава или ОСТ, даваща 
принос за програма по Interreg с 
национални ресурси, които не 
представляват национално 
съфинансиране на подпомагането от 
ЕФРР или от инструмент на ЕС за 
външно финансиране, намали посочения 
принос по време на изпълнението на 
програмата по Interreg — било то като 
цяло или по отношение на съвместни 
операции, които вече са избрани и са 
получили документа, предвиден в член 
22, параграф 6 — участващата(ите) 
държава(и) членка(и) изискват да се 
приложи единият от вариантите, 
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посочени в параграф 4, втора алинея. посочени в параграф 4, втора алинея.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В допълнение към специфичните 
цели на ЕФРР, определени в член [2] от 
Регламент (ЕС) [нов ЕФРР], ЕФРР и, 
където е приложимо, външните 
финансови инструменти на Съюза също 
могат да предоставят принос за 
специфичните цели по ЦП 4, както 
следва:

3. В допълнение към специфичните 
цели на ЕФРР, определени в член [2] от 
Регламент (ЕС) [нов ЕФРР], ЕФРР и, 
където е приложимо, външните 
финансови инструменти на Съюза също 
предоставят принос за специфичните 
цели по ЦП 4, както следва:

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 14 — параграф 3 — буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) повишаване на ефективността на 
пазарите на труда и подобряване на 
трансграничния достъп до качествена 
заетост;

a) повишаване на ефективността на 
пазарите на труда и подобряване на 
трансграничния достъп до качествена 
заетост, и по-специално за младите 
хора;

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) насърчаване на социалното 
приобщаване и борбата с бедността, 
включително чрез утвърждаване на 
равните възможности и борба с 
дискриминацията в трансграничен 
аспект.

д) насърчаване на социалното 
приобщаване, зачитането на правата 
на малцинствата и борбата с 
бедността, включително чрез 
утвърждаване на равните възможности, 
стимулиране на равенството между 
половете, борба срещу всяка форма на 
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дискриминация в трансграничен аспект
и подкрепа за маргинализираните 
общности.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4 – буква а – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) утвърждаване на ефикасна 
публична администрация чрез 
насърчаване на правно и 
административно сътрудничество и 
сътрудничество между гражданите и 
институциите, по-специално с оглед на 
преодоляване на правни и други пречки 
в граничните региони;

ii) утвърждаване на ефикасна 
публична администрация чрез 
насърчаване на правно и 
административно сътрудничество и 
сътрудничество между гражданите, 
участниците от гражданското 
общество и институциите, по-
специално с оглед на преодоляване на 
правни и други пречки в граничните 
региони;

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по програми по компоненти 1, 2 
и 3 на Interreg: повишаване на 
институционалния капацитет на 
публичните органи и заинтересованите 
страни за изпълнение на 
макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни;

б) по програми по компоненти 1, 2 
и 3 на Interreg: повишаване на 
институционалния капацитет на 
публичните органи и заинтересованите 
страни за ефективно изпълнение на 
макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни;

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) по външни програми за 
трансгранично сътрудничество и по 

в) по външни програми за 
трансгранично сътрудничество и по 
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програми по компоненти 2 и 3 на 
Interreg, подпомагани от фондовете по 
Interreg, в допълнение към букви а) и б): 
изграждане на взаимно доверие, по-
специално чрез действия за контакти 
между общностите, укрепване на 
устойчивата демокрация и подкрепа за 
гражданското общество чрез 
подпомагане на участниците от
гражданското общество и на тяхната 
роля в процеса на реформи и 
демократичен преход.

програми по компоненти 2 и 3 на 
Interreg, подпомагани от фондовете по 
Interreg, в допълнение към букви а) и б): 
изграждане на взаимно доверие, по-
специално чрез действия за контакти 
между общностите, укрепване на 
устойчивата демокрация и насърчаване 
на основните права и свободи, 
съответстващи на Хартата на 
основните права на Европейския съюз 
и признати от нея, чрез подкрепа на
организации на гражданското общество 
и недържавни субекти, включително 
неправителствени организации, 
църкви и религиозни общности и 
асоциации, мозъчни тръстове и други 
социални групи, както и тяхната 
роля в процесите за постигане на
устойчивост, укрепване на мира, 
помирение и извършване на реформи и 
демократичен преход, и чрез 
стимулиране на доброто управление, в 
това число и борбата с корупцията;

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. По външните програми за 
трансгранично сътрудничество и по 
програмите по компоненти 2 и 3 на 
Interreg ЕФРР и, където е приложимо, 
инструментите на ЕС за външно 
финансиране дават също така принос за 
външната специфична цел на 
политиката по Interreg „по-безопасна и 
по-сигурна Европа“, по-специално чрез 
дейности в областта на управлението на 
преминаването на границите и 
управлението на мобилността и 
миграцията, включително защита на 
мигрантите.

5. По външните програми за 
трансгранично сътрудничество и по 
програмите по компоненти 2 и 3 на 
Interreg ЕФРР и, където е приложимо, 
инструментите на ЕС за външно 
финансиране дават също така принос за 
външната специфична цел на 
политиката по Interreg „по-безопасна и 
по-сигурна Европа“, по-специално чрез 
дейности в областта на управлението на 
преминаването на границите и 
управлението на мобилността и 
миграцията, при пълно зачитане на 
принципа за върховенство на закона, 
включително защита и зачитане на 
човешките права на мигрантите.
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Изменение 43

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Целта „Европейско териториално 
сътрудничество“ (Interreg) се изпълнява 
посредством програмите по Interreg при 
споделено управление, с изключение на 
програмите по компонент 3, които могат 
да се изпълняват в своята цялост или 
частично при непряко управление, и 
програмите по компонент 5, които се 
изпълняват при пряко или непряко 
управление.

1. Целта „Европейско териториално 
сътрудничество“ (Interreg) се изпълнява 
посредством програмите по Interreg при 
споделено управление, с изключение на 
програмите по компонент 3, които могат 
да се изпълняват в своята цялост или 
частично при непряко управление, след 
провеждане на консултации със 
съответните заинтересовани 
страни, и програмите по компонент 5, 
които се изпълняват при пряко или 
непряко управление.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По всяка програма по Interreg се 
определя съвместна стратегия за 
приноса ѝ към целите на политиката, 
определени в член [4, параграф 1] от 
Регламент (ЕС) [нов РОР], както и към 
специфичните цели на Interreg, 
посочени в член 14, параграфи 4 и 5 от 
настоящия регламент, и за съобщаване 
на нейните резултати.

1. По всяка програма по Interreg се 
определя съвместна стратегия за 
приноса ѝ към целите на политиката, 
определени в член [4, параграф 1] от 
Регламент (ЕС) [нов РОР], както и към 
специфичните цели на Interreg, 
посочени в член 14, параграфи 4 и 5 от 
настоящия регламент, и за съобщаване 
на нейните резултати. Стратегията 
също така показва ясно как 
програмата ще допринесе за 
постигането на целите за устойчиво 
развитие.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 – буква б – подточка i а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

i а) различия в 
институционалната, политическата 
и правната рамка;

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 – буква б – подточка i б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i б) предизвикателствата във 
връзка с околната среда;

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 – буква б – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) съвместните инвестиционни 
потребности и взаимно допълване с 
други форми на подпомагане;

ii) съвместните инвестиционни 
потребности и взаимно допълване с 
други форми на подпомагане и 
потенциалните полезни 
взаимодействия, които трябва да 
бъдат постигнати;

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 – буква б – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) извлечените поуки от опита в 
миналото;

iii) извлечените поуки от опита в 
миналото и начина, по който те са 
взети предвид в програмата;
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Изменение 49

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 – буква д – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) показателите за крайния 
продукт и показателите за резултатите, 
със съответните междинни цели и 
целеви стойности;

ii) интелигентните показатели и 
показателите за резултатите, групирани 
по полов признак, със съответните
базови параметри, междинни цели и 
целеви стойности;

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 – буква д – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) основните целеви групи; iii) основните целеви групи и 
крайните бенефициенти по 
програмата, включително най-
уязвимите групи;

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 – буква e а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е а) методология, обясняваща как 
програмата ще допринесе за 
постигането на целите за устойчиво 
развитие;

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) предвиденият подход към 
комуникацията и видимостта за 

i) предвиденият подход към 
комуникацията и видимостта за 
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програмата по Interreg чрез определяне 
на нейните цели, целеви групи, 
комуникационни канали, отразяване в 
социалните медии, планиран бюджет и 
съответните показатели за мониторинг и 
оценка.

програмата по Interreg чрез определяне 
на нейните цели, целеви групи, 
комуникационни канали, отразяване в 
социалните медии, планиран бюджет и 
съответните показатели за мониторинг и 
оценка. Когато програмата Interreg се 
съфинансира чрез други инструменти 
за външно финансиране, при 
стратегията за видимост се спазват 
изискванията за видимост, 
предвидени в тези инструменти.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 – буква и а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и а) рамка за управление на риска, 
включваща потенциалните рискове, 
които биха могли да окажат 
отрицателно въздействие върху 
изпълнението на програмата и 
постигането на резултатите, както 
и подходящите мерки за смекчаване 
на последиците.

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 5 – буква а – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) за програми по компонент 2 на 
Interreg, подпомагани от ПOCT, 
разпределение по инструменти за 
финансиране („ЕФРР“ и „ПOCT 
Гренландия“);

iii) за програми по компонент 2 на 
Interreg, подпомагани от ПOCT, 
разпределение по инструменти за 
финансиране („ЕФРР“ и „ПOCT“);

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Що се отнася до подбора на операциите, 
мониторинговият комитет или, когато е 
приложимо, управителният комитет 
изготвя и прилага критерии и 
процедури, които са 
недискриминационни и прозрачни, 
гарантират равенството между 
половете и вземат предвид Хартата на
основните права на Европейския съюз, 
принципа на устойчивото развитие и 
политиката на Съюза за околната среда 
в съответствие с член 11 и член 191, 
параграф 1 от ДФЕС.

Що се отнася до подбора на операциите, 
мониторинговият комитет или, когато е 
приложимо, управителният комитет 
изготвя и прилага критерии и 
процедури, които са публични, 
обективни, недискриминационни и 
прозрачни, гарантират равенството 
между мъжете и жените и вземат 
предвид Хартата на основните права на 
Европейския съюз, принципа на 
устойчивото развитие и политиката и 
законодателството на Съюза за 
околната среда в съответствие с член 11 
и член 191, параграф 1 от ДФЕС.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Критериите и процедурите гарантират 
отдаването на приоритет на операциите, 
които да бъдат подбрани с оглед 
максимално увеличаване на приноса на 
финансирането от Съюза за постигане 
на целите на програмата по Interreg и
прилагане на измерението на 
сътрудничество към операциите в 
рамките на програмите по Interreg, както 
е посочено в член 23, параграфи 1 и 4.

Критериите и процедурите гарантират 
отдаването на приоритет на операциите, 
които да бъдат подбрани с оглед 
максимално увеличаване на приноса на 
финансирането от Съюза за постигане 
на целите на програмата по Interreg,
прилагане на измерението на 
сътрудничество към операциите в 
рамките на програмите по Interreg, както 
е посочено в член 23, параграфи 1 и 4, и 
постигане на целите за устойчиво 
развитие.

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a a) гарантира, че избраните 
операции осигуряват ефективен 
принос за постигането на целите и 
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задачите на Програмата до 2030 г.;

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) гарантира, че подбраните 
операции не противоречат на 
съответните стратегии, определени 
съгласно член 10, параграф 1 или за 
един или повече от инструментите на 
ЕС за външно финансиране;

б) гарантира, че подбраните 
операции не само не противоречат на 
съответните стратегии, определени 
съгласно член 10, параграф 1 или за 
един или повече от инструментите на 
ЕС за външно финансиране, но и че 
допълват тези стратегии, с които 
създават положителни 
взаимодействия;

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За операции по програми по компонент 
3 на Interreg се изисква партньорите от 
най-отдалечените региони и трети 
държави, партньорски държави или 
ОСТ да си сътрудничат само по три от 
четирите измерения, посочени в първа 
алинея.

За операции по програми по компонент 
3 на Interreg се изисква партньорите от 
най-отдалечените региони и трети 
държави, партньорски държави или 
ОСТ да си сътрудничат само по две от 
четирите измерения, посочени в първа 
алинея.

Изменение 60

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 

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 
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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.

надхвърля 20 % от общия размер на 
отпуснатите средства за програмата по 
Interreg.

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Мониторинговият комитет 
заседава поне веднъж годишно, като на 
заседанията му се разглеждат всички 
въпроси, които засягат напредъка на 
програмата в посока на постигането на 
нейните цели.

5. Мониторинговият комитет 
заседава поне два пъти годишно, като 
на заседанията му се разглеждат всички 
въпроси, които засягат напредъка на 
програмата в посока на постигането на 
нейните цели.

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 29 — параграф 1 — буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) напредъка в изпълнението на 
програмата и в постигането на 
междинните цели и целевите стойности 
на програмата по Interreg;

a) напредъка в изпълнението на 
програмата и в постигането на 
междинните цели и целевите стойности 
на програмата по Interreg, включително 
приноса за постигането на целите на 
Програмата до 2030 г.;

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) напредъка в изграждането на 
административен капацитет за целите на 
публичните институции и на 
бенефициерите, където е приложимо.

ж) напредъка в изграждането на 
административен капацитет за целите на 
публичните институции и на 
бенефициерите, където е приложимо. и 
предлага евентуални допълнителни 
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мерки за подкрепа, ако това е 
необходимо.

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващият орган извършва 
оценки на всяка програма по Interreg. В 
рамките на всяка оценка се разглежда 
ефективността, ефикасността, 
значимостта, съгласуваността и 
европейската добавена стойност на 
програмата с цел подобряване на 
качеството на планирането и 
изпълнението на съответната програма 
по Interreg.

1. Управляващият орган извършва 
оценки на всяка програма по Interreg. В 
рамките на всяка оценка се разглежда 
ефективността, ефикасността, 
значимостта, съгласуваността, 
устойчивостта на резултатите и 
европейската добавена стойност на 
програмата с цел подобряване на 
качеството на планирането и 
изпълнението на съответната програма 
по Interreg.

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7 a. Когато програмата Interreg се 
съфинансира чрез други инструменти 
за външно финансиране, тя 
гарантира видимостта на тези 
средства, в съответствие с 
изискванията на респективните 
инструменти.

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 2021 г.: 1%; a) 2021 г.: 2%;
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Изменение 67

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 2022 г.: б) 2022 г.: 2%;

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 2023 г.: 1%; в) 2023 г.: 2%;

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 49 - параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) 2024 г.: 1%; г) 2024 г.: 1,5%;

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 50 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 50a

Отмяна на бюджетни задължения

Чрез дерогация от член 99, параграф 1 
от Регламент (ЕС) .../... [нов РОР] 
Комисията отменя всяка сума в 
дадена програма по Interreg, която не 
е била използвана за предварително 
финансиране в съответствие с член 
49 или за която не е било подадено 
заявление за плащане до 26 декември 



AD\1169603BG.docx 33/35 PE628.552v02-00

BG

на третата календарна година след 
годината на поемане на бюджетните 
задължения за периода 2021—2026 г.

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Програмите по компоненти 2 и 4 
на Interreg, които съчетават принос от 
ЕФРР и от един или повече 
инструменти на ЕС за външно 
финансиране, се изпълняват при 
споделено управление, както в 
държавите членки, така и в участващите 
трети държави или партньорски 
държави или, по отношение на 
програми по компонент 3, в ОСТ —
независимо дали ОСТ получават 
подпомагане от един или повече 
инструменти на ЕС за външно 
финансиране.

2. Програмите по компоненти 2 и 4 
на Interreg, които съчетават принос от 
ЕФРР и от един или повече 
инструменти на ЕС за външно 
финансиране, се изпълняват при 
споделено управление, както в 
държавите членки, така и в участващите 
трети държави, партньорски държави 
или ОСТ, или по отношение на 
програми по компонент 3, в ОСТ —
независимо дали ОСТ получават 
подпомагане от един или повече 
инструменти на ЕС за външно 
финансиране.
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