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COM(2017) 84 final 

ANNEX 1 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

към 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА 

относно изпълнението на финансовата помощ, предоставена на отвъдморските 

страни и територии по линия на 11-ия Европейски фонд за развитие 
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Приложение 

1) Решения на Комисията, приети през 2016 г. 

OСT (в милиони евро) 
Приоритетен 

сектор 

Прието 

решение на 

Комисията 

Сен Пиер и Микелон 26,35 

Устойчив туризъм 

и морска 

свързаност 

C(2016) 5993 от 

27.9.2016 г. 

Саба 3,55 

Енергия от 

възобновяеми 

източници 

C(2016) 8490 от 

20.12. 2016 г.  

Синт Еустациус 2,45 Енергетика  
C(2016) 8493 от 

20.12. 2016 г. 

Търкс и Кайкос 14,60 Образование  
C(2016) 8291 от 

13.12.2016 г. 

Общо 46,95   

2) Разпределение на индикативно разпределените средства и предложени 

приоритетни сектори за финансиране за териториалното разпределение на средства 

по линия на11-ия ЕФР — приемането на решения на Комисията предстои  

а) Индикативно териториално разпределение на средства по линия на 11-ия ЕФР 

OСT 
(в милиони 

евро) 
Предложен приоритетен сектор 

Ангила 14,05 Образование 

Аруба 13,05 Образование 

Бонер 3,95 Социално развитие — Младеж  

Кюрасао 16,95 Енергия от възобновяеми източници  

Фолкландски острови 5,90 Свързаност и достъпност 

Френска Полинезия 29,95 Туризъм  

Монтсерат 18,40 Устойчива енергия 

Нова Каледония  29,80 
Заетост и професионално 

приобщаване 

Питкерн 2,40 Туризъм  

Света Елена и зависимите територии 21,50 Свързаност и достъпност  

Синт Мартен 7,00 Водоснабдяване и канализация  

Уолис и Футуна 19,60 Развитие на цифровите технологии  

Общо 182,55 
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б) Индикативно регионално разпределение на средства по линия на 11-ия ЕФР 

Регион (в милиони евро) Предложен приоритетен сектор 

Карибите 40,00 
Устойчива енергия и морско 

биологично разнообразие 

Тихоокеански басейн 36,00 
Изменение на климата и 

биологично разнообразие 

Индийски океан 4,00 

Наблюдение, управление, 

опазване на сухоземните и 

морските екосистеми 

Тематична програма 

(всички ОСТ) 
16,00—18,00 

Изменение на климата, 

включително намаляване на риска 

от бедствия, и устойчива енергия 

Мерки за подпомагане на 

Асоциацията на 

отвъдморските страни и 

територии (OCTA) 

2—4,00 Техническа помощ за OCTA 

Общо 100,00  

3) Инструмент за техническо сътрудничество на 11-ия ЕФР (ИТС)  

Инструмент за 

техническо 

сътрудничество (ИТС) 

(в милиони евро) Коментар 

Общо 8,50 

Поети задължения за 3 милиона 

евро през 2015—2016 г. (ИТС I) 

(сключени договори за 2,71 

милиона евро до края на 2016 г.) 

 

В Решението за отвъдморско асоцииране са посочени общите суми, разпределени за 

териториални и  регионални програми, както и за техническа помощ.  

При индикативното разпределение на конкретни териториално разпределени средства 

се вземат предвид числеността на населението, размерът на брутния вътрешен продукт, 

размерът на средствата, отпуснати по линия на ЕФР в предходни периоди, и 

ограниченията, произтичащи от географската изолираност, съгласно член 9 от 

Решението за отвъдморско асоцииране.  
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Индикативното разпределение на конкретни регионално разпределени средства 

отразява необходимостта от критична маса, за да се гарантира въздействието, а също 

така, както се подчертава в Решението за отвъдморско асоцииране, и необходимостта 

да се насърчи сътрудничеството между ОСТ, най-отдалечените региони и групата 

държави от АКТБ, както и трети държави.   


