
PE697.371v01-00

Въпрос с искане за устен отговор O-000061/2021
до Съвета
Член 136 от Правилника за дейността
Younous Omarjee
от името на комисията по регионално развитие

Относно: Липса на воля от страна на Съвета за постигане на напредък относно европейския 
трансграничен механизъм

Предложението за регламент за европейски трансграничен механизъм, публикувано през май 
2018 г. от Комисията по препоръка на бившето люксембургско председателство на Съвета 
(COM(2018)0373), щеше да създаде механизъм, позволяващ в трансграничен регион да се 
прилагат в една държава членка правните разпоредби на друга държава членка, когато 
прилагането на правните разпоредби на първата би представлявало правна пречка за 
изпълнението на съвместен проект.

Това щеше да се прилага за конкретни проекти или действия с ограничен срок, осъществявани 
в граничен регион и инициирани от местни и/или регионални публични органи. Според 
вътрешния анализ на Комисията на конкретни случаи и външно проучване в областта на 
приложните науки на Medeiros et al., публикувано в Regional Studies, прилагането на въпросния 
предложен регламент би могло да спомогне за преодоляване на най-малко 30% и вероятно 
дори 50% от анализираните пречки пред трансграничното сътрудничество.

На 2 октомври 2019 г., след приемане на първо четене, Парламентът гласува за започване на 
преговори с оглед на постигането на споразумение. Позицията му включваше конкретни 
формулировки, които щяха да гарантират доброволното прилагане на посочените по-горе 
решения, за да се отговори на вероятните опасения на държавите членки.

В Съвета, от друга страна, работната група „Структурни мерки“ проведе редица размени на 
мнения относно предложението, както преди да се запознае със становището на правната 
служба на Съвета, така и след като се запозна с него. На 10 май 2021 г. работната група реши, 
че Съветът няма да продължи да работи по предложението.

1. Кога Съветът ще деблокира законодателния процес за европейския трансграничен 
механизъм и какви бяха точните съображения в основата на неговото решение на 
практика да блокира приемането на предложения регламент за европейски трансграничен 
механизъм въпреки готовността и желанието на Парламента да го приеме?

2. Запознат ли е Съветът с анализите и проучванията, които ясно показват отрицателните 
последици от неприемането на предложения регламент за европейски трансграничен 
механизъм?

3. С оглед на това, че приемането на европейския трансграничен механизъм носи потенциал 
за преодоляване на най-малко 30% от пречките пред трансграничното сътрудничество, 
като по този начин ще подобри живота на много граждани на ЕС, какво предлага Съветът 
като алтернатива на европейския трансграничен механизъм, за да се преодолеят тези 
пречки?
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