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ПЪЛЕН СПИСЪК НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ДЕЙСТВИЯ 

Настоящото приложение съдържа пълен списък на действията, включително основните 

действия, упоменати в текста на съобщението, които трябва да бъдат предприети на 

различните нива: Комисия, държави членки и най-отдалечени региони. 

 

Управление 

Комисията: 

 да гарантира, че притесненията и интересите на най-отдалечените региони при нужда 

надлежно се вземат предвид при оценките на въздействието и оценяването на политиката;  

 да предприеме съвместно с групата на Европейската инвестиционна банка 

специална инициатива, включително чрез консултантска подкрепа по линия на 

Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси, за най-отдалечените 

региони с цел подобряване на достъпа им до Европейския фонд за стратегически 

инвестиции; 

 да създаде ad-hoc платформа за обмен на мнения, що се отнася до интересите и 

притесненията на най-отдалечените региони, която да събира на едно място Комисията, 

националните органи и органите на най-отдалечените региони, както и други имащи 

отношение участници; 

 да инициира, по искане на най-отдалечените региони, създаването на специални 

оперативни групи за преглед на място на ефикасността на относимите политики на ЕС и 

идентифициране на възможностите за растеж. Оперативните групи ще обединяват 

представители на тези региони, на националните органи и на Комисията; 

 да проведе проучване, в рамките на което да бъде направен анализ на това доколко 

допълнителните целево отпуснати средства за най-отдалечените региони по линия на 

Европейския фонд за регионално развитие са достатъчни с оглед на нуждите и обхвата; да 

прецени дали може да е оправдано подобно целево отпускане на средства и по линия 

на Европейския социален фонд; 

 да работи в тясно сътрудничество с националните статистически служби с цел 

подобряване на статистическите данни, отнасящи се за най-отдалечените региони, за да 

се даде възможност за по-точна оценка на нуждите им. 

Държавите членки, най-отдалечените региони и заинтересованите страни от тези 

държави и региони: 

 да се възползват пълноценно от процедурите за откритост в управлението на Комисията, в 

т.ч. обществените консултации и механизмите за обратна връзка на различни етапи от 

цикъла на политиката. 
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Синя икономика 

Комисията: 

 да проучи възможността за въвеждане на специфични мерки и организация на 

управлението (в т.ч. компенсационен режим) по отношение на най-отдалечените региони в 

рамките на новите програми на ЕС, за да се подкрепи устойчивото развитие на 

рибарството и на други сектори от синята икономика1;  

 да предложи създаването на форум за диалог и обмяна на опит в областта на 

рибарството и морското дело с най-отдалечените региони, държавите членки и 

различните заинтересовани страни от имащите отношение сектори; 

 що се отнася до капацитета на флота, до края на 2018 г. да подложи на оценка сегашния 

механизъм за вписване/отписване
2
, в контекста на променящото се съотношение между 

капацитета на флота и възможностите за риболов в тези региони; доколкото е 

целесъобразно, да предложи промени в схемата;  

 да обмисли възможността за отпускане на държавна помощ за строежа на нови кораби 

в най-отдалечените региони, посредством изменение в насоките за държавна помощ за 

рибарството на базата на оценка на обоснованите нужди и обвързване с условия, 

гарантиращи устойчив риболов. През 2018 г. се предвижда да бъде извършена оценка на 

специалния регламент относно помощта de minimis в сектора на рибарството, който се 

прилага и по отношение на най-отдалечените региони; 

 да отчита специфичните нужди на най-отдалечените региони при обявяването на покани 

за представяне на проекти по линия на Европейския фонд за морско дело и рибарство. 

Като първи стъпки в тази посока се предвижда да се оцени състоянието на научните 

познания в областта на рибарството и мерките за управление в най-отдалечените региони, 

и да се предостави целева техническа подкрепа за публичните органи, работещи в 

областта на развитието на морското пространствено планиране
3
; 

 да си сътрудничи с държавите членки с цел по-активното участие на най-отдалечените 

региони в преговорите в рамките на регионалните организации за управление на 

рибарството, касаещи споразуменията за партньорство в областта на устойчивия 

риболов с трети държави; да подложи на оценка тяхното въздействие върху тези региони 

и, на тази основа, да предприеме подходящи мерки. 

 

 

Държавите членки: 

                                                       
1   Опирайки се, наред с другото, на констатациите от доклада на GOCEA et al. от 2017 г., Realising the potential 

of the Outermost Regions for sustainable blue growth [Реализиране на потенциала на най-отдалечените региони 

за устойчив син растеж], Служба за публикации на Европейския съюз, 2017 г. 
2  За всяка държава от ЕС е установена пределна граница за капацитета на риболовния флот. Що се отнася до 

най-отдалечените региони, в Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 

11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) 

№ 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 

на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета е установена специфична подробна система за капацитета на 

флотовете. Според тази система, нови риболовни кораби могат да бъдат вписани във флота едва след като от 

флота бъде отписан същият капацитет. 
3  В съответствие с Директива 2014/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за 

установяване на рамка за морско пространствено планиране (OB L 257, 28.8.2014 г., стр. 135). 
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 да активизират събирането на научни данни в областта на рибарството и да увеличат 

подкрепата за рибарството и морските изследвания; 

 да приемат мерки за управление на риболова в съответствие с общата политика в 

областта на рибарството, основани на подхода „отдолу-нагоре“, като по този начин се 

насърчат заинтересованите страни да мобилизират своите усилия и да се организират; 

 да проучат, когато в географски аспект това е възможно, възможността за ограничаване 

на риболова в рамките на зона от 100 морски мили до корабите, регистрирани в 

най-отдалечените региони
4
; 

 да увеличат ползите от регионалните организации за управление на рибарството и от 

споразуменията за партньорство в областта на устойчивото рибарство за флотовете за 

дребномащабен риболов на най-отдалечените региони чрез подобряване на достъпа им до 

далекомигриращите рибни запаси; 

 да активизират усилията си в борбата срещу незаконния риболов, да налагат спрямо 

нарушителите ефективни и възпиращи санкции и да задълбочат сътрудничеството със 

съседните на най-отдалечените региони държави. Успоредно с това, Комисията ще включи 

този въпрос в дневния ред на съответните споразумения за двустранно и регионално 

сътрудничество и икономически споразумения с трети държави. 

 

Най-отдалечените региони: 

 да приемат стратегии в областта на синята икономика с цел укрепване на веригите за 

създаване на стойност от устойчивия син растеж и подобряване на синергичния ефект от 

публичните политики и инвестициите. Като първа стъпка, най-отдалечените региони ще 

трябва да подобрят събирането и обработването на данни за сектора на синята икономика, 

за морските ресурси и за морските екосистемни услуги, в сътрудничество с компетентните 

национални институти; 

 да улеснят достъпа до финансиране за малките оператори посредством насърчаване на 

по-активното използване на микрокредити и финансови инструменти (като например 

заеми и гаранционни фондове). 

 

Селско стопанство и развитие на селските райони 

Комисията: 

 да предложи удължаване на срока на действие на Регламента POSEI
5
, без това да 

засегне предвидените преговори по бъдещата многогодишна финансова рамка; 

 да обмисли евентуалното запазване на специфичните разпоредби в подкрепа 

най-отдалечените региони в Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони
6
.  

                                                       
4  В съответствие с член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.  
5  Регламент (ЕС) № 228/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2013 г. за определяне на 

специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и за отмяна на Регламент 

(ЕО) № 247/2006 на Съвета. 
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 до 1 януари 2019 г. да направи оценка на положението на производителите на банани в 

Съюза в контекста на оценката на функционирането на механизма за стабилизиране по 

отношение на бананите.  

Най-отдалечените региони: 

 да създават оперативни групи и да изготвят пилотни проекти по теми, които считат за 

важни, в рамките на касаещите ги програми на Европейския земеделски фонд за развитие 

на селските райони и с посредничеството на мрежата за европейско партньорство за 

иновации, насърчавайки по този начин инвестициите в нови технологии в областта на 

селското стопанство и развитието на селските райони; 

 да използват и доразвият инструментите за управление на риска (застраховане срещу 

икономически загуби, взаимоспомагателни фондове, стабилизиране на доходите), 

предвидени в Регламента за Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони; 

 да увеличат броя на признатите от Съюза или на национално равнище схеми за 

качество на селскостопанските продукти и храни, да насърчат участието на земеделски 

стопани и групи земеделски стопани в тези схеми, да подкрепят промотирането на тези 

продукти, включително чрез използване на логото на най-отдалечените региони на 

европейските и международните пазари
7
. 

 

Биологично разнообразие 

Комисията: 

 да обмисли, опирайки се на опита от инициативата BEST, възможността за 

предоставяне на специфична подкрепа за опазването на биологичното разнообразие и 

устойчивото използване на екосистемни услуги
8
, включително що се отнася до 

адаптирането към изменението на климата в най-отдалечените региони и отвъдморските 

страни и територии, в новите програми на ЕС.; 

 да работи заедно с партньори от отвъдморските страни и територии и от страните от 

Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн с цел прокарване на общи цели в 

международните споразумения. 

 

Кръгова икономика 

Комисията: 

                                                                                                                                                                                      
6  Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно 

подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета. 
7  Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за мерките за 

информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в 

трети държави, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета. 
8  Понастоящем те се финансират по линия на инициативата BEST. 



 

6 

 да предложи в рамките на работната програма LIFE за периода 2018—2020 г. тема на 

проект във връзка с отпадъците, който да бъде насочен към решаване на проблемите с 

управлението на отпадъците, пред които са изправени най-отдалечените региони;  

 да подпомогне превръщането на най-отдалечените региони в места за пробно 

изпълнение на пилотни проекти за кръгова икономика по програмата LIFE; 

 да обмисли възможността за въвеждане на разпоредби, които да улеснят превоза на 

отпадъци от най-отдалечените региони до съседни държави с цел преработване, в рамките 

на прегледа на Регламента относно превози на отпадъци, който се предвижда да бъде 

извършен до 31 декември 2020 г. 

Държавите членки и най-отдалечените региони: 

 да анализират потенциала на кръговата икономика за стимулиране на икономическото 

развитие и заетостта в най-отдалечените региони и да определят приоритетни проекти, 

включително такива, които насърчават устойчивия туризъм; 

 да създадат условия за правилното управление на отпадъците с оглед увеличаване на 

разделното събиране на отпадъци; да развият местното компостиране на органични 

отпадъци, повторната употреба, ремонта и рециклирането на продукти и да насърчат 

предотвратяването на генерирането на отпадъци; 

 да подобрят допълнително насърчаването на екологосъобразни практики, включително 

на биологичното земеделие, и на методи за устойчиво управление на природните ресурси 

в селското и горското стопанство чрез използване на инструментите на общата 

селскостопанска политика. 

 

Изменение на климата 

Комисията: 

 да подсили свързаното с най-отдалечените региони измерение в инструмента на ЕС за 

околната среда и действията по климата (LIFE) чрез включване на подготвеността на 

най-отдалечените региони за екстремални метеорологични събития като нова област на 

политиката за адаптиране към изменението на климата в рамките на работната програма за 

периода 2018—2020 г.; 

 да стартира през 2019 г. подготвителен проект във връзка с адаптирането към изменението 

на климата в най-отдалечените региони, в консултация с държавите членки и 

най-отдалечените региони; 

 да интегрира специфичните предизвикателства, свързани с адаптирането на 

най-отдалечените региони, в прегледа на стратегията на ЕС от 2013 г. за адаптация към 

изменението на климата; 

 да повиши осведомеността за съществуващите възможности за финансиране в рамките на 

подпрограмата за действия по климата на програма LIFE, за целите на смекчаване на 

последиците от изменението на климата или адаптиране към него, чрез информиране на 

националните звена за контакт на съответните държави членки. 
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 да насърчи участието на експерти от най-отдалечените региони в разработването през 

2018—2020 г. от страна на европейските организации за стандартизация (ЕОС) на 

стандарти за устойчивост на инфраструктурата срещу изменението на климата; 

 да оцени работата на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в най-отдалечените 

региони в контекста на неговата ex post оценка, която ще бъде извършена през  

2017—2018 г. 

Държавите членки и най-отдалечените региони: 

 редовно да актуализират специфичните нужди, рискове и уязвимостта на 

най-отдалечените региони, включително евентуалните мерки за адаптиране, които трябва 

да бъдат отчетени при регионалните или националните подходи за адаптиране към 

изменението на климата и за управление на риска от бедствия; 

 да подкрепят ученията, обучението и обмена на най-добри практики в контекста на 

Механизма за гражданска защита на Съюза, включително в области от значение за 

превенцията и подготвеността и, когато е целесъобразно, да включват за участие 

съседните на най-отдалечените региони държави. 

 

Енергетика 

Комисията: 

 да разработи база данни, обхващаща съществените характеристики на енергийните 

системи и на икономиката на най-отдалечените региони. 

 да интегрира в рамките на ЕС и в международен план посредством инициативата „Чиста 

енергия за островите в ЕС“ добрите практики, разработени от най-отдалечените региони 

— по-специално по отношение на финансовите и регулаторните инструменти и 

промотирането на най-добрите налични технологии. 

Държавите членки: 

 да гарантират, че тяхното законодателство и схеми изцяло подкрепят развитието на 

възобновяемите източници на енергия и енергийната ефективност в тези региони 

(например организиране на тръжни процедури, които са специфични за най-отдалечените 

региони, местни схеми за данъчно облагане, развитие на електроенергийните мрежи и на 

капацитета за съхранение). Националните разпоредби относно енергийната ефективност в 

строителния сектор, с които се транспонира Директивата относно енергийните 

характеристики на сградите
9
, могат да се адаптират по такъв начин, че да се отчетат 

външните климатични и местни условия в съответствие с член 1 от тази директива. 

Най-отдалечените региони: 

 да играят водеща роля в инициативата „Чиста енергия за островите в ЕС“; 

 да вземат участие в релевантните покани за проекти в областта на научните изследвания 

— като например поканата, отнасяща се до ефикасни и чисти енергийни системи на 

                                                       
9  Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните 

характеристики на сградите. 
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островите, която ще бъде обявена в рамките на работната програма „Енергетика“ за 

2018—2020 г. на програмата на ЕС за научни изследвания „Хоризонт 2020“; 

 да организират кампании за информиране на населението и местните общности за 

ползите от инвестициите в енергията от възобновяеми източници и в енергийната 

ефективност; 

 да анализират за всеки отделен най-отдалечен регион най-добрите решения за енергия 

от възобновяеми източници за електропроизводство, отопление и охлаждане, а ако е 

необходимо — и за транспорт, както и нуждите от местни програми за обучение, и да 

насърчават участието на техни експерти в научноизследователските програми на ЕС. 

 

Научни изследвания и иновации 

Комисията: 

 да стартира в рамките на работната програма за периода 2018—2020 г. на „Хоризонт 2020“ 

специално координиращо и спомагателно действие (4 милиона евро), за да укрепи 

капацитета за участие на най-отдалечените региони в рамковата програма за научни 

изследвания на ЕС;  

 да обърне специално внимание на предимствата и специфичните нужди на 

най-отдалечените региони при изготвянето на бъдещите рамкови програми за научни 

изследвания на ЕС. 

Държавите членки и най-отдалечените региони: 

 да оценят потребностите на най-отдалечените региони от дългосрочни инвестиции в 

иновациите и научните изследвания; 

 да предприемат мерки за увеличаване на видимостта на иновационните и 

научноизследователските дейности на най-отдалечените региони с цел привличане на 

частно/международно финансиране на базата на техните стратегии за интелигентна 

специализация; 

 да създадат във всеки най-отдалечен регион звена за контакт, свързани с националните 

звена за контакт, които да разпространяват информация за възможностите за научни 

изследвания и да организират кампании за повишаване на осведомеността; 

 да участват в международните мрежи за научни изследвания и иновации и в 

действията на Съвместния фонд за финансиране
10

 по програмата „Хоризонт 2020“
11

. 

 

 

Заетост, образование и обучение 

                                                       
10  Съфинансиране на регионални, национални и международни програми. 
11  На базата на положителния опит от проекта Net-biome (2007—2016 г.) относно биологичното разнообразие и 

от мрежата BiodivERsA, в която участват различните агенции за финансиране от ЕС. 
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Комисията: 

 да увеличи усилията за популяризиране на програмата Еразъм+, в т.ч. Еразъм Про, 

която е предназначена да насърчи мобилността на чираци, в най-отдалечените региони; да 

увеличи използването на съществуващите възможности и да насърчи най-отдалечените 

региони по-добре да се възползват от тези схеми за мобилност с цел да се активизира 

обменът с учебна цел между тези региони и третите държави, обхващайки висшето 

образование и професионалното обучение; 

 да популяризира Европейския корпус за солидарност сред младите хора в 

най-отдалечените региони и да улесни тяхната мобилност, за да им се даде възможност да 

помагат на изпадналите в нужда, както и да улесни достъпа им до пазара на труда; 

 да задълбочи сътрудничеството с най-отдалечените региони, за да се подобри 

използването на наличните ресурси по линия на Европейския социален фонд и 

инициативата за младежка заетост, така че да се насърчат пригодността за заетост и 

уменията, по-специално на младите хора, включително чрез засилване на подкрепата за 

успешни мерки, като например Service Militaire Adapté във френските отвъдморски 

департаменти. 

 по-добре да популяризира съществуващите възможности за изграждане на капацитет в 

областта на висшето образование по програмата „Еразъм +“; 

 да прилага специфичните за най-отдалечените региони правила за финансиране по 

програмата Еразъм+ и за Европейския корпус за солидарност. 

Държавите членки и най-отдалечените региони: 

 да продължат да насърчават взаимното учене чрез транснационално сътрудничество в 

рамките на своите регионални оперативни програми по ЕСФ; 

 да насърчават, ако е целесъобразно, активни политики на пазара на труда, евентуално с 

помощта на международните финансови институции;  

 да проучат възможностите за укрепване или създаване на схеми, евентуално подобни на 

френската „Международна стажантска програма“ (VIE), които позволяват на 

предприятията да предлагат на млади кандидати временни назначения в чужбина. 

 

Конкурентоспособност, предприемачество и единен пазар 

Комисията: 

 да отчете специфичните нужди на предприятията от най-отдалечените региони в новите 

схеми за подкрепа на МСП (сегашната програма COSME) с цел да се повиши тяхната 

конкурентоспособност на международните пазари;  

 да насърчи участието на предприемачи от най-отдалечените региони и да подложи на 

оценка въздействието от евентуално разширяване на програмата „Еразъм за млади 

предприемачи“, така че да обхване и съседни държави, на базата на пилотния проект, 

който позволява обмена между предприемачи от ЕС и трети държави; 
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 да следи напредъка в интегрирането на най-отдалечените региони във вътрешния пазар 

на ЕС чрез специален инструмент за мониторинг в рамките на информационното табло за 

единния пазар
12

. Резултатите ще послужат за основа на бъдещо действие. 

Държавите членки и най-отдалечените региони: 

 да повишат осведомеността на гражданите и предприятията в най-отдалечените региони за 

единния пазар на услуги и да предоставят специализирано обучение. 

Най-отдалечените региони: 

 да укрепят капацитета на своите предприятия за развиване на дейност в рамките на 

единния пазар и в международен план. 

 

Цифрова достъпност 

Комисията: 

 да насърчава обмена на най-добри практики и информация относно разгръщането на 

широколентови мрежи чрез мрежата на ЕС от служби по широколентовия достъп; 

 при поискване от съответните държави членки да оценява естеството на местните или 

националните мерки за държавна помощ за разгръщането на широколентови мрежи с цел 

свързване на райони, където е налице неефективност на пазара. 

Съответните национални регулаторни органи: 

 да продължат да следят в своите анализи на пазара ситуацията в най-отдалечените 

региони с цел установяване на евентуалните пречки за конкуренцията, оправдаващи 

предприемането на специфични регулаторни мерки. 

Държавите членки и най-отдалечените региони:  

 където е налице неефективност на пазара, да използват възможността, която предоставят 

Насоките за държавната помощ за широколентовите мрежи, за да могат при необходимост 

да подпомогнат разгръщането на широколентови мрежи; 

 да актуализират и проследяват регионалните стратегии за широколентови мрежи и да 

осигурят създаването на служби по широколентов достъп с цел да се оказва съдействие 

на най-отдалечените региони да подпомагат разгръщането на широколентови мрежи; 

 да мобилизират заинтересованите страни на национално и регионално равнище 

(предприятия, социални партньори, органи на публичната власт) — чрез Коалицията за 

умения и работни места — да подобряват цифровите умения. 

 

 

 

                                                       
12  http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/ 
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Транспорт 

Комисията: 

 да стартира проучване на нуждите от свързаност на най-отдалечените региони, в т.ч. на 

нуждите от финансова подкрепа от страна на ЕС (по линия на Механизма за свързване на 

Европа, Европейския фонд за регионално развитие и други инструменти), от техническа 

помощ (изготвяне на проекти и финансово структуриране) и от подобряване на 

регулаторната рамка и реформи;  

 при изготвянето на бъдещите работни програми по линия на Механизма за свързване 

на Европа и при прегледа на Регламента относно Механизма за свързване на Европа 

да взема предвид специфичните нужди от свързаност на най-отдалечените региони; въз 

основа на проучването и на специфичния преглед на нуждите, в надлежно обосновани 

случаи да създава условия за инвестиции на ЕС в пристанища и летища в 

най-отдалечените региони;  

 при прегледа на насоките относно трансевропейската транспортна мрежа за периода до 

2023 г., да отчете специфичните нужди на най-отдалечените региони, за да отговори 

адекватно на нуждите им от свързаност с ЕС и техните съседи и да идентифицира 

липсващите връзки и участъците със задръствания. да проучи кои проекти за 

най-отдалечени региони при определени условия може да се считат за проекти от общ 

интерес; 

 при получаване на обосновани предложения от най-отдалечените региони: да оцени 

използването и ефективността на помощта за стартиране за нови въздушни маршрути за 

тези региони като част от евентуална бъдеща оценка на сегашните правила за държавната 

помощ в сектора на въздухоплаването, а също да установи диалог с най-отдалечените 

региони относно необходимостта и възможностите за постигане на съвместимост на 

помощта за нови морски маршрути към трети държави с правилата за държавната помощ; 

 да подпомогне превръщането на най-отдалечените региони в места за пробно 

изпълнение на проекти в областта на транспорта, който използва устойчива и чиста 

енергия; 

 в светлината на новите тенденции в международен план във връзка с евентуална световна 

схема за търговия с емисии за въздушния транспорт, да извърши оценка и преглед на 

схемата за търговия с емисии на ЕС, като вземе предвид положението в 

най-отдалечените региони. 

Най-отдалечените региони: 

 да разработят проекти за свързаност, интегрирани в обща регионална визия, и — на 

местно равнище — да продължат да изпробват и разработват решения за устойчива 

мобилност. 

Сътрудничество с държавите, които са съседни на най-отдалечените 

региони, и с други партньори 

Комисията: 

 да обмисли възможността да ориентира новите инвестиции на ЕС към приоритетни и 

широкомащабни проекти в географските басейни на най-отдалечените региони;  
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 да улесни сътрудничеството между най-отдалечените региони и съседните им държави 

чрез по-голямо хармонизиране на правилата на относимите инструменти за финансиране и 

евентуално създаване на съвместни програми; 

 да обмисли нови начини за улесняване и укрепване на инициативите за сътрудничество на 

базата на нуждите и предимствата на съответните най-отдалечени региони;  

 да обмисли възможността да ориентира новите инвестиции на ЕС към ключови проекти 

на регионално равнище, по-специално в областта на предотвратяването и управлението 

на риска от бедствия, както и в други области, като опазването на околната среда, 

управлението на отпадъци, транспорта и енергетиката, за да се постигнат икономии от 

мащаба и да се рационализира предоставянето на услуги; 

 да работи в тясно сътрудничество със съответните делегации на ЕС за улесняване на 

обмена и съвместните проекти между най-отдалечените региони, съседните им държави и 

територии и регионалните организации; 

 да поощрява сътрудничеството между най-отдалечените региони и трети държави по 

въпроси от световна значимост, в т.ч. международното управление на океаните; 

 да работи със съответните държави членки, за да проучи какви конкретни действия следва 

да бъдат предприети, за да се постигне напредък във връзка с управлението на океаните в 

съответните географски райони на най-отдалечените региони. 

Държавите членки: 

 да използват всички възможни ресурси, включително ресурсите, които са налични по 

програмите в областта на политиката за сближаване, за да се постигне по-добро 

интегриране на най-отдалечените региони в географската им среда. 

Най-отдалечените региони: 

 да участват активно в инициативата за интелигентни острови
13

, за да демонстрират, 

че могат да служат като подходящ експериментален терен за нови решения, както и да 

получат достъп до международен експертен опит; 

 да обменят информация и най-добри практики с регионални и международни организации, 

които извършват дейност в райони със сходни предизвикателства, и да разработват 

съвместни действия. 

 

Търговия 

Комисията: 

 да продължи да обръща специално внимание на чувствителните продукти от 

най-отдалечените региони в рамките на търговските споразумения с трети държави;  

 чрез сегашните и бъдещите търговски споразумения на ЕС да помага на най-отдалечените 

региони да се възползват максимално от възможностите за търговия в своите географски 

райони.  

                                                       
13  http://www.smartislandsinitiative.eu/en/index.php 
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Държавите членки: 

 да установят диалог с най-отдалечените региони и да информират Комисията за 

свързаните с тях специфични въпроси на всеки етап от преговорите по търговски 

споразумения; 

 да обмислят възможността за засилване на координацията между представителите на 

регионите в делегациите на държавите — членки на ЕС, които участват в съвместните 

комитети за търговия и развитие. 

Най-отдалечените региони: 

 да изразяват своите интереси и конкретните си притеснения чрез всички достъпни 

средства, включително обществените консултации, провеждани в рамките на оценките на 

въздействието и последващите оценки, и консултациите, провеждани в рамките на 

оценките на въздействието върху устойчивостта, които се извършват по време на 

преговорите. 

 

Миграция 

Комисията: 

 да вземе под внимание притесненията на най-отдалечените региони при преговорите или 

изпълнението на международни споразумения и партньорства за мобилност с тези 

региони и със съседните им държави. 

Държавите членки: 

 да оптимизират използването на инструментите за финансиране на ЕС — 

включително ЕСФ, ЕЗФРСР, фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна 

сигурност“ — за да помогнат на най-отдалечените региони да се справят с миграцията, да 

гарантират сигурността на гражданите, приобщаването на мигрантите и закрилата на 

децата мигранти
14

. За Френска Гвиана и Майот евентуално може да се предвидят 

изменения в програмите с цел укрепване на превенцията на престъпленията и на 

вътрешната сигурност. 

                                                       
14  „Закрилата на децата мигранти“, COM(2017) 211 final, 12.4.2017 г. 
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