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Съобщение за пресата 
Люксембург, 1 юли 2021 г. 

Необходимо е по-добро 
насочване на средствата от ЕС 
за трансграничните региони 
Програмата за европейско териториално сътрудничество (Интеррег) е дългогодишен 
инструмент на политиката на сближаване на ЕС, насочен към насърчаване на 
икономическия растеж в граничните райони. Според доклад на Европейската сметна 
палата (ЕСП), финансираните по Интеррег програми за сътрудничество имат ясни стратегии 
за справяне със съществуващите предизвикателства в трансграничните региони. Някои 
слабости в изпълнението на програмите по Интеррег и в техния мониторинг обаче 
ограничават потенциала за разгръщане на капацитета на съседните региони, обхванати от 
тях. 

Граничните региони често постигат по-слаби икономически резултати в сравнение с други 
региони в държавите членки. ЕС е създал програми за намаляване на различията 
в благосъстоянието и развитието между отделните европейски региони. Такава програма е 
Интеррег, с която се цели да се помогне на граничните региони да развият своя 
икономически потенциал, като същевременно се изгражда солидарност между гражданите 
от различните държави. Общият бюджет на Интеррег за програмния период 2014—2020 г. е 
10,1 млрд. евро. Над 6 млрд. евро са отпуснати за финансиране на проекти, свързани 
с вътрешните граници — около 24 000 проекта са финансирани чрез 53 програми за 
сътрудничество, които обхващат 59 % от площта на ЕС и 46 % от населението.  

„Въпреки че ЕС предоставя определено финансиране за икономическия растеж на 
граничните региони, техният потенциал все още не е напълно разгърнат,“ заяви 
Ладислав Балко, членът на Европейската сметна палата, който отговаря за доклада. „За 
изпълнението на програмния период 2021—2027 г. Европейската сметна палата 
препоръчва програмите за сътрудничество да се насочват по-добре, а при класирането 
на проектите, които ще бъдат финансирани, да се прилага подход, основан на 
качеството.“ 
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По-голямата част от проверените от одиторите програми за сътрудничество са анализирали 
нуждите на съответните региони. Установени са ясни връзки между предложените цели, 
планираните вложени ресурси и дейности, и очакваните резултати и въздействие от тях. 
Програмите за сътрудничество обаче не могат да отговорят на всички трансгранични 
предизвикателства поради ограничения си бюджет, а програмните органи не са ги 
приоритизирали, за да се съсредоточат върху най-неотложните проблеми от съседните 
региони. Освен това в съответствие с приложимата нормативна уредба някои от тези 
предизвикателства — например въпроси, свързани с трансграничното здравно обслужване 
— трябва да бъдат преодолени между държавите членки на национално равнище.  

Друг проблем, установен от одиторите, е липсата на ясно разграничение между програмите, 
допустими за финансиране по Интеррег, и тези, които биха могли да бъдат финансирани от 
други основни програми по политиката на сближаване (например от Европейския фонд за 
регионално развитие), което води до възможността един и същ вид операции да се 
финансират от няколко източника. Одиторите също така откриха проекти, чийто 
трансграничен характер може да се оспорва, тъй като изискваното сътрудничество между 
партньорите е ограничено до представяне на общо предложение за проект с цел 
осигуряването на финансиране. Според одиторите, необходимостта от увеличаване на 
добавената стойност на интервенциите на ЕС е от особено значение, тъй като бюджетът за 
Интеррег ще намалее за периода 2021—2027 г. Те подчертават необходимостта от класиране 
на проектите въз основа на качествата им, за да се гарантира, че се приемат само най-
добрите предложения и да се избегне припокриването с друго финансиране (например като 
се изисква съфинансираните проекти да се допълват взаимно). 

И накрая, одиторите отбелязват, че много малко трансгранични проекти са спрени или 
отменени заради пандемията от COVID-19, главно поради факта, че по линия на Интеррег 
вече са били сключени договори за голям брой проекти. Въздействието от кризата обаче е 
видимо и програмните органи са положили усилия да подкрепят изпълнението на 
договорените проекти. Те са се възползвали също от мерките за гъвкавост и опростяване, 
предложени от ЕС за смекчаване на последиците от пандемията, по-специално от 
възможността да се удължи срокът за приключване на проектите и за представяне на важна 
документация.  

 

Специален доклад № 14/2021 „Европейско териториално сътрудничество по програмите 
Интеррег — потенциалът на трансграничните региони в Европейския съюз все още не е 
напълно реализиран“ е публикуван на уебсайта на ЕСП (www.eca.europa.eu).  
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