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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по конституционни 

въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 

предложения: 

1. признава, че градовете, като това понятие включва малките градове, големите 

градове и градските и метрополните области, както и малки и със среден размер 

градове, които са гръбнакът на териториите на ЕС, нямат официална роля в 

институционалната рамка на Съюза, освен тази на своите представители в 

Комитета на регионите (КР), който има единствено консултативна роля; 

подчертава обаче, че почти всички политики на ЕС имат значително пряко или 

косвено въздействие върху градовете и че местните представители на изборни 

длъжности могат да бъдат (в рамките на принципите на партньорството и на 

многостепенното управление) основен посредник между ЕС и неговите граждани, 

които би следвало да бъдат реално включени в процеса на европейска интеграция, 

чрез, наред с другото, по-добра взаимна комуникация, както и качествена 

информация относно политиките; 

2. отбелязва, че Лайпцигската харта определя градовете като незаменими 

икономически, социални и културни ресурси и посочва, че градовете би трябвало 

да поемат отговорността за териториалното сближаване; поради това подчертава 

ключовата роля, която следва да бъде призната на градовете в политиката на 

сближаване; 

3. посочва, че не съществува единно определение за това какво представлява град по 

отношение на населението, площта, функциите и степента на автономност, с 

изключение на степен на урбанизация и концентрация на живущите, и че 

следователно всяка държава членка може да има и ще има различен подход към 

това понятие; 

4. отбелязва, че ЕС постепенно укрепва градското измерение на редица свои 

политики, както се вижда например от цялата концепция за „интелигентни 

градове и общности“ (европейско партньорство за иновации) и инициативи като 

инициативата на Общността относно градските зони I (URBAN I), URBAN II, 

устойчивото градско развитие (член 7 от ЕФРР), мрежата за градско развитие, 

иновативните дейности за градско развитие, инициативата „Европейска столица 

на културата“, наградите „Европейска зелена столица“ и „Европейска столица на 

иновациите“, Споразумението на кметовете и Програмата на ЕС за градовете; 

5. подчертава ключовата роля на градовете, както и на всички местни органи в 

подготовката, планирането, финансирането и прилагането на ключови политики 

на Съюза, например борбата с изменението на климата, чрез процес на 

градоустройствено, икономическо, социално и териториално развитие, което дава 

възможност на градовете да отговорят на новите предизвикателства и да се 

възползват от възможностите в рамките на предстоящия период на финансиране 

на ЕС, с оглед мобилизиране на наличните ресурси не само по отношение на 

интелигентни и устойчиви, но и творчески градове на бъдещето; в тази връзка 

подчертава също така значението на световни стратегии и инициативи, например 

целите на ООН за устойчиво развитие или Световното споразумение на 
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кметовете; 

6. подчертава потенциала за важна роля на градовете във външните политики на 

Съюза като инструмент на публичната дипломация, която обединява хората от 

различни държави и работи по въпроси, които по различни причини отсъстват от 

програмите за политика на високо равнище, и поради това призовава за по-добро 

финансиране на съответните механизми за подпомагане на Съюза; 

7. отбелязва, при все това, че понякога градовете не разполагат с подходящи 

инструменти и административен капацитет, за да участват в тръжни процедури за 

получаване на европейски средства; поради това приветства създаването на 

„обслужване на едно гише“ за градовете, чиито уебсайтове и документи следва да 

бъдат налични на всички официални езици на Съюза, и призовава за по-добра 

координация и интеграция на инструментите и програмите, предназначени за 

градовете в различните политики на ЕС, което да се постигне чрез определяне на 

член на Комисията, който да поеме водеща политическа роля по въпроса, така че 

да даде стратегическа посока на тези политики, в съответствие с нарастващото 

внимание от страна на политиките на ЕС по отношение на градските райони, като 

в това отношение се отчита и различното естество на различията сред  

европейските местни органи и съответния им потенциал; подчертава значението 

на насърчаването на по-балансиран подход по отношение на градовете, 

независимо от техния размер, във връзка с достъпа до съответните инструменти и 

програми, в частност чрез развитие на капацитет за консултиране; 

8. приветства Програмата за градовете в ЕС като нов модел на многостепенно 

управление, основан на партньорство, с участието на градовете, наред с другото, в 

преразглеждането на съществуващото законодателство и размисъла относно 

бъдещия облик на политиките; подчертава необходимостта от интегриран и 

цялостен подход в прилагането на практика на многостепенното управление, 

установено с актове на ЕС, в съответствие с основните цели на политиките на ЕС 

и като се взема под внимание важната допълваща роля на ориентирани към 

местните условия и възходящи подходи, както например воденото от общностите 

местно развитие (ВОМР); 

9. призовава за координиране, укрепване и придаване на официален характер на 

Програмата за градовете; счита, че тя не следва да остане доброволен процес и че 

държавите членки и Комисията следва да станат по-съпричастни и да се 

ангажират с внимателен преглед и, когато е възможно, с прилагане на практика, 

на получените препоръки; 

10. призовава партньорствата, които работят в рамките на Програмата за градовете, 

бързо да приемат своите препоръки и планове за действие; призовава Комисията, 

наред с това, да демонстрира как такива конкретни предложения са взети 

предвид, по-специално по отношение на по-доброто регулиране, финансиране и 

знания, и да ги включи, по целесъобразност, в бъдещи законодателни 

предложения; призовава Комисията последователно да докладва пред Парламента 

относно тези резултати; 

11. подчертава, че тъй като градовете са доказали своята способност ефикасно да 

управляват интегрирани действия за устойчиво градско развитие, следва да им се 



 

AD\1152392BG.docx 5/7 PE619.142v03-00 

 BG 

предоставя по-голяма роля при изпълнението на всички релевантни политики; 

12. настоятелно призовава Комисията да въведе широкообхватна оценка на 

териториалното въздействие на градското измерение на всички релевантни 

политики на ЕС, за да се гарантира, че цялото бъдещо законодателство се 

основава на анализ на последиците от изпълнението му на  местно и регионално 

равнище; насърчава по-силното и по-активно участие на градовете, асоциациите 

на градовете, местните и регионалните органи, Европейския икономически и 

социален комитет и КР, чрез ефективно сътрудничество в този процес; 

13. приветства създаването от страна на Комисията на платформата за данни за 

градовете; при все това призовава Евростат и Комисията да събират и компилират 

по-подробни данни, и по-специално текущи данни, с оглед на ефективно 

коригиране на съществуващите политики и оформяне на облика на бъдещите; 

14. призовава държавите членки да гарантират, че разнообразието на техните 

териториални структури е изцяло отразено в предложенията им за назначаване на 

членове на КР, и да предложат, ако е уместно, назначаването на повече 

представители на местно равнище в КР; 

15. подчертава значението на сдружения, представляващи градовете, като например 

Eurocities и Съвета на европейските общини и региони (CEMR); призовава за по-

тясното им активно включване в съответните експертни групи на Комисията и в 

работните групи на Съвета, по целесъобразност; във връзка с това подчертава 

колко е важно гражданското общество в политическия живот на ЕС и 

определянето на европейската политика за развитие на градската среда; 

16. изразява убеждение относно необходимостта от значително засилване на ролята 

на градовете в оформянето на облика на бъдещите политики на ЕС; поради това 

призовава ЕС, особено с оглед на дългосрочни съображения, да преразгледа 

въпроса за създаването на европейска политика за градовете. 
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