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Съобщение за пресата 
Люксембург, 12 декември 2022 г. 

Одиторите очакват предизвикателства пред 
трансграничното сътрудничество със съседните 
държави в бъдеще 

В публикуван днес доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) се посочва, че въпреки 
някои слабости финансираните от ЕС трансгранични програми със съседните държави 
като цяло са предоставили подходяща и ценна подкрепа на регионите от двете страни на 
външните граници на ЕС. Одиторите обаче отправят също така предупреждение, че 
настоящият геополитически контекст и нахлуването на Русия в Украйна ще засегнат 
значително половината от предложените за следващите години програми. 

Трансграничното сътрудничество е ключов елемент от европейската политика за съседство, 
която обхваща 16 държави по външната граница на ЕС. Доскоро това беше и една от 
малкото области на постоянен диалог с Русия. За периода 2014—2020 г. са разработени 
15 съвместни програми с общо финансиране от ЕС в размер на почти 1 млрд. евро. Тяхната 
цел е да облагодетелстват както държавите членки, така и съседните държави, с които те 
имат пряка сухопътна или морска граница. 

Одиторите установиха, че в рамките на програмите на ЕС са определени приоритети и са 
избрани цели — вариращи от областта на културното наследство до борбата 
с организираната престъпност — които отговарят на потребностите и предизвикателствата 
пред граничните региони. Процесът на подбор е бил до голяма степен прозрачен и насочен 
към избора на най-подходящите проекти. Освен това одиторите на ЕС приветстват факта, че 
програмите са разработени чрез подход, който като цяло е основан на участието и се е 
оказал полезен за насърчаване на местната ангажираност с програмите. Те обаче не са се 
допълвали взаимно в достатъчна степен с други финансирани от ЕС програми, в резултат на 
което може да са пропуснати възможности за полезни взаимодействия. 

Въпреки подготвителните действия програмите за периода 2014—2020 г. са стартирани със 
значителни закъснения, като са можели да започнат едва през петата или шестата година от 
периода на финансиране. Одитираните проекти са били на път да постигнат планираните 
крайни продукти, но някои от тях са имали по-слабо изразено трансгранично измерение 
в сравнение с други. Правната рамка за периода 2021—2027 г. е изготвена въз основа на 
извлечените поуки. В нея се въвеждат промени, които опростяват управлението на новите 
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програми и създават условия за по-плавното им стартиране. Въпреки това тези промени 
носят допълнителни рискове, които подчертават важността на това да се прилага строг 
мониторинг. 

„Трансграничните програми са предоставили подходяща и ценна подкрепа за 
насърчаване на териториалното сътрудничество по външните граници на ЕС“, заяви 
Бетина Якобсен, членът на ЕСП, отговарящ за настоящия одит. „Нахлуването на Русия 
в Украйна обаче поставя под сериозна заплаха някои от постигнатите дотук 
резултати.“ 

Действително, като част от по-широкия отговор на нахлуването на Русия в Украйна, 
Комисията е прекратила споразуменията за финансиране на програмите с Русия и Беларус 
и е предприела мерки за преразпределяне на средства в подкрепа на украинските 
бежанци. Освен това руското нашествие е поставило под сериозно съмнение 9 от 17-те 
нови програми, в които е планирано Русия и Беларус да участват през периода 2021—
2027 г. Тези 9 програми заедно представляват почти една трета от общия размер на 
предвиденото финансиране. Междувременно на юг броят на съвместните проекти между 
Израел и петте участващи арабски държави по програма „Средиземноморски басейн“ 
остава нисък, въпреки че наличието на такива съвместни проекти само по себе си може да 
се счита за успех, отбелязват одиторите. 

Обща информация 
Петнадесетте програми за трансгранично сътрудничество за периода са 2014—2020 г. са: 
„Средиземноморски басейн“, „Италия — Тунис“, „Черноморски басейн“, „Полша — Беларус 
— Украйна“, „Полша — Русия“, „Естония — Русия“, „Латвия — Русия“, „Литва — Русия“, 
„Латвия — Литва — Беларус“, „Унгария — Словакия — Румъния — Украйна“, „Румъния — 
Украйна“, „Румъния — Молдова“, „Карелия“, „Коларктика“, „Югоизточна Финландия — 
Русия“. Тези програми имат три стратегически цели: 

- насърчаване на икономическото и социалното развитие в регионите от двете страни 
на общите граници; 

- справяне с общите предизвикателства в областта на околната среда, общественото 
здраве, безопасността и сигурността; 

- насърчаване на по-добри условия и ред за осигуряване на мобилност на хора, стоки 
и капитали. 

Специален доклад 27/2022 „Финансиране от ЕС за трансгранично сътрудничество със 
съседните държави — ценна подкрепа, но са налице значителни закъснения 
в изпълнението и проблеми с координацията, които трябва да се преодолеят“ е 
публикуван на уебсайта на ЕСП (eca.europa.eu). 

Контакт с пресслужбата 
Пресслужба на ЕСП: press@eca.europa.eu 

- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu — Моб. тел. (+352) 691 551 502 
- Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu — Моб. тел. (+352) 621 552 224 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu — Моб. тел. (+352) 691 553 547 
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