Съпътстващ документ: Обществена консултация относно преодоляването на пречки в
гранични региони
През последните 25 години Европейският съюз инвестира в трансгранично сътрудничество чрез
Interreg, финансов инструмент за трансгранично регионално развитие. Въпреки постигнатия
значителен напредък, в много области все още има трудности, като например:







намиране на работа;
достъп до здравни услуги;
пенсионни права и данъчно облагане;
признаване на квалификации;
преодоляване на културни и езикови различия;
достъп до обществени учреждения.

Въпреки че Interreg играе важна роля за облекчаване на пречките по границите и за засилване
на духа на сътрудничество, финансирането по тази програма не е единственото решение.
Много от тези пречки изискват промени в закони и/или административни процедури.
Затова Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия иска
да проучи какви пречки остават и как те се отразяват на хората, организациите, предприятията
и обществените органи в граничните региони. Този анализ в бъдеще може да бъде използван,
за да се прецени дали Комисията може да предприеме допълнителни действия — както по
своя инициатива, така и съвместно с национални и регионални органи.
Консултацията обхваща както вътрешните гранични региони в ЕС, така и регионите, намиращи
се в страни от ЕС и ЕАСТ/ЕИП. Тя ще се проведе от 21 септември до 21 декември 2015 г.
Какво ще правим с резултатите?
Резултатите ще бъдат публикувани онлайн и взети предвид в проучване, което ще бъде
проведено от средата на 2015 г. до края на 2016 г. Целта на това проучване е да се изготвят
заключения и практически предложения за това как ЕС и неговите партньори могат да намалят
оставащите пречки.
За да научите повече, моля, свържете се с: REGIO-CONSULTATION-BORDEROBSTACLES@ec.europa.eu
Отказ от отговорност и защита на данните
Този документ е предназначен само за информация и за целите на консултацията. Той не е
приеман или по какъвто и да било начин одобряван от Европейската комисия и не следва да се
разглежда като представляващ гледната точка на службите на Комисията. Документът по
никакъв начин не определя позицията на Комисията по повдигнатите въпроси, нито
представлява официално съобщение за нея. Европейската комисия не гарантира за точността
на представената информация, нито поема отговорност за каквато и да било нейна употреба.
Тъй като чрез настоящата онлайн консултация се събират и обработват лични данни, към нея се
прилага Регламент (ЕО) № 45/2001 относно защитата на лицата по отношение на обработката
на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива

данни. За повече информация относно защитата на данните и тази консултация, моля,
прочетете специалната декларация за поверителност.

