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Съобщение за пресата 
Люксембург, 9 декември 2019 г. 

Одиторите на ЕС проверяват програмите за трансгранично 
сътрудничество  

Много гранични региони в рамките на ЕС са недостатъчно развити и изостават в социално-
икономическо отношение. Провежданият от Европейската сметна палата одит има за цел 
да оцени дали конкретните програми, финансирани по политиката на сближаване на ЕС, 
ефективно се справят с трансграничните предизвикателства. 

Граничните региони в рамките на ЕС заемат около 40 % от територията му и съставляват 30 % 
от неговото население. В много случаи те не са достатъчно развити, тъй като съществуващите 
административни, логистични, правни и културни пречки могат да ограничат растежа им. 
Според проучване на Европейската комисия премахването само на 20 % от пречките пред 
трансграничното сътрудничество би добавило 2 % към БВП на регионите и би създало до 
1 милион работни места. Политиката на сближаване на ЕС има за цел да намали пречките 
и различията посредством програмите за Европейско териториално сътрудничество, чиито 
бюджет за програмния период 2014—2020 г. е в размер на над 10 млрд. евро.  

„Намаляването на трансграничните бариери би облагодетелствало много територии 
и граждани на ЕС“, заяви Ладислав Балко, член на Европейската сметна палата, отговарящ 
за одита. „Искаме да проверим дали Комисията и държавите членки предприемат 
ефективни мерки за преодоляване на физическите и правните/административните 
пречки, засягащи трансграничните региони, за да насърчат социално-икономическия 
растеж и териториалната интеграция“.  

Повечето програми за трансгранично сътрудничество подкрепят двустранното 
сътрудничество между съседни държави и/или региони по морските граници. Други са 
съсредоточени върху специфични транснационални предизвикателства като управлението 
на наводненията или замърсяването, докато хоризонталните програми за изграждане на 
мрежи насърчават обмена на добри практики между всички държави членки. При все това, 
при оценките на предходни програми за сътрудничество се отбелязва тяхната липса на 
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насоченост, липса на съгласувана стратегия и ограничени полезни взаимодействия 
с основните програми за развитие на тези региони.  

При настоящия одит одиторите ще проверят дали: 

— оперативните програми за сътрудничество са насочени по-скоро към нуждите 
и предизвикателствата в трансграничните региони, отколкото към общите потребности за 
развитие, които вместо това биха могли да бъдат третирани в рамките на други програми по 
линия на Европейския фонд за регионално развитие 

— избраните проекти са тези, които най-добре отговарят на тези трансгранични нужди 
и предизвикателства 

— са били създадени полезни взаимодействия с други политики на ЕС, като се избягва 
припокриването 

— резултатите са устойчиви.  

Бележки към редакторите  

Политиката на сближаване на ЕС подкрепя програмите за европейско териториално 
сътрудничество (ЕТС) или програмите по Interreg със средства от Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР). Подкрепата по ЕТС се предоставя чрез „оперативни програми 
за сътрудничество“ (ОПС), които ангажират партньори от най-малко две държави членки или 
от една държава членка и съседна трета държава. За програмния период 2014—2020 г. 
Комисията е одобрила 107 ОПС. Отпуснатият бюджет понастоящем възлиза на 10,1 млрд. 
евро. Очаква се той да бъде намален до 8,4 млрд. евро за периода 2021 —2027 г. 

Докладът относно трансграничното сътрудничество ще бъде публикуван в края на 2020 г. 

Документите за представяне на текущ одит разкриват информация във връзка с одитна 
задача, която е в процес на изпълнение. Тези документи се основават на подготвителна 
работа, извършена преди началото на одита, и не следва да се считат за одитни констатации, 
оценки, заключения или препоръки.  

Информация за лицето за контакт с медиите за тази публикация  
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