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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно Европейската програма за градовете и нейното бъдеще в рамките на 
политиката на сближаване
(2010/2158(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-
специално дял XVIII,

– като взе предвид Регламент (EО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. относно 
определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския 
социален фонд и Кохезионния фонд1,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1080/2006 на Европейския парламент и на 
Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейския фонд за регионално развитие2,

– като взе предвид Решение (ЕО) № 702/2006 на Съвета от 6 октомври 2006 г. относно 
стратегическите насоки на Общността за сближаване3,

– като взе предвид резолюцията си от 21 февруари 2008 г. относно последващи 
действия във връзка с Териториалната програма и Лайпцигската харта – европейска 
програма за действие за териториално развитие и териториално сближаване4,

– като взе предвид своята резолюция от 21 октомври 2008 г. относно управлението и 
партньорството в национален и регионален мащаб, както и въз основа на отделни 
проекти, в областта на регионалната политика5,

– като взе предвид резолюцията си от 24 март 2009 г. относно градското измерение на 
политиката на сближаване през новия програмен период6,

– като взе предвид своята резолюция от 24 март 2009 г. относно Зелената книга за 
териториално сближаване и състоянието на дебата относно бъдещата реформа на 
политиката на сближаване7,

– като взе предвид своята резолюция от 20 май 2010 г. относно приноса на политиката 
на сближаване към постигането на целите от Лисабон и на целите на стратегията 
„ЕС 2020“8,

– като взе предвид своята резолюция от 7 октомври 2010 г. относно политиката на 

                                               
1 ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25.
2 ОВ L 210; 31.7.2006 г., стр. 1-11.
3 ОВ L 291, 21.10.2006 г., стр. 11.
4 ОВ C 184 E, 6.8.2009 г., стр. 95.
5 ОВ C 15 E, 21.1.2010 г., стр. 10.
6 ОВ C 117 E, 6.5.2010 г., стр. 73.
7 ОВ C 117 E, 6.5.2010 г., стр. 65.
8 Приети текстове, P6_TA(2010)0191.
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сближаване и регионалната политика на ЕС след 2013 г.1,

– като взе предвид бележката ad hoc, публикувана от Европейския парламент и 
озаглавена „Последващи действия във връзка с Териториалната програма и 
Лайпцигската харта − европейска програма за действие за териториално развитие и 
териториално сближаване“,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г. относно „Европа 2020 
– Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж” (COM (2010) 2020),

– като взе предвид петия доклад на Комисията относно икономическото, социално и 
териториално сближаване: бъдещето на политиката за сближаване, публикуван на 9 
ноември 2010 г.,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 9 ноември 2010 г. относно 
„Заключения от петия доклад за икономическото, социалното и териториалното 
сближаване: бъдещето на политиката на сближаване (COM(2010)0642),

– като взе предвид синтезирания доклад на Комисията от април 2010 г. относно 
„Последваща оценка на програмите в рамките на политиката на сближаване през 
периода 2000-2006 г., съфинансирани от ЕФРР (цели 1 и 2)“,

– като взе предвид доклада на Комисията от юни 2010 г. относно „Последваща оценка 
на програмите в рамките на политиката на сближаване през периода 2000-2006 г.: 
инициативата на Общността URBAN“,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
(ЕИСК) относно „Необходимост от прилагане на интегриран подход за обновяване 
на градската среда“ от 26 май 2010 г.2,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите относно „Ролята на 
градското обновление за бъдещето на развитието на градските райони в Европа“ от 
9-10 юни 20103,

– като взе предвид Териториалната програма на ЕС – „Към по-конкурентоспособна и 
устойчива Европа с различни региони“ („Териториалната програма”) и 
Лайпцигската харта за устойчивите европейски градове („Лайпцигската харта”), 
които бяха приети едновременно на неформалната среща на Съвета на министрите, 
отговарящи за териториалното устройство и градоустройственото развитие, 
проведена в Лайпциг на 24-25 май 2007 г.,

– като взе предвид „Декларацията от Толедо“, приета на неформалната среща на 
Съвета на министрите относно градоустройственото развитие, проведена в Толедо 
на 22 юни 2010 г.,

– като взе предвид позицията на генералните директори по градоустройственото 
                                               
1 Приети текстове, P7_TA-PROV(2010)0356.
2 ОВ C 21, 21.1.2011 г., стр. 1.
3 ОВ C 267, 1.10.2010 г., стр. 25.
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развитие относно съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и 
Европейската инвестиционна банка: Заключения от петия доклад относно 
икономическото, социално и териториално сближаване: бъдещето на политиката на 
сближаване (COM (2010) 642/3),

– като взе предвид заключенията на Европейската среща на върха на местните органи 
на управление, проведена в Барселона на 22-24 февруари 2010 г., озаглавена 
„Местните органи на управление, протагонистът в нова Европа“,

– като взе предвид Съвета на кметовете, иницииран и поддържан от Европейската 
комисия,

– като взе предвид независимия доклад, изготвен по искане на Комисията, озаглавен 
„Програма за реформирана политика на сближаване“ (Доклад Fabrizio Barca) (2009 
г.),

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията за регионално развитие и становището на 
комисията по транспорт и туризъм (A7-0000/2011),

А. като има предвид, че ЕС може да бъде характеризиран чрез своето полицентрично 
развитие и разнообразието от градски области с различен размер, които имат 
разнородна компетентност и ресурси; изразява становището, че би било 
непропорционално и дори проблематично да се приеме обща дефиниция за „градски 
райони“,

Б. като има предвид, че ЕС чрез своите политики допринася за устойчивото развитие 
на градските райони, но че съгласно принципа на субсидиарността 
градоустройствената политика е от компетентността на държавите-членки,

В. като има предвид, че градовете допринасят активно за формулирането на политиките 
на ЕС и играят важна роля за успешното прилагане на стратегията „ЕС 2020“; и като 
има предвид, че ако не се вземе предвид градското измерение на политиките на ЕС 
и по-специално на политиката за сближаване, това ще изложи на риск постигането 
на целите на „ЕС 2020“,

Г. като има предвид, че включването на градското измерение в политиките 
категорично разшири финансирането, достъпно за градовете, въпреки че 
съществува риск интегрираният подход към градоустройственото развитие да бъде 
загубен поради засиления секторен фокус в индивидуалните оперативни програми,

1. отбелязва, че Европейската програма за градовете се състои, от една страна, от 
градското измерение на политиките на ЕС, по-специално политиката на 
сближаване, а от друга страна, от междуправителственото направление на усилията 
на европейско равнище за координиране на градските политики на държавите-
членки, като последното се изпълнява чрез неформални срещи на министрите в 
координация с последователните председателства на Съвета и активния принос на 
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Комисията; в този контекст счита, че органите на местното управление следва да 
бъдат информирани по-добре за дейностите от междуправителственото направление 
и да бъдат включени в тях по-активно;

2. подчертава, че освен значителния принос на намесата на политиката на сближаване 
в развитието на градските райони, редица други политики и програми на ЕС имат 
силно въздействие върху развитието на градовете; подчертава необходимостта от 
по-добро разбиране на териториалното въздействие на политиките и призовава за 
засилване на Програмата за гладовете в политиките на ЕС; в този контекст отново 
подчертава своя призив към Комисията да продължи оценката на териториалното 
въздействие на секторните политики и да разшири съществуващите механизми за 
оценка на въздействието;

3. подчертава, че до голяма степен градските райони са тези, които превръщат 
европейските политики в изпълнение на място; подчертава, че градските райони 
генерират около 80% от БВП в ЕС и имат значителен принос за икономическия ръст 
в Европа; от друга страна, те също така понасят цената на икономическата 
производителност (разрастване на градските зони, задръствания, замърсяване, 
изолация и т.н.), което излага на риск тяхната роля като „двигатели на растежа“; 
поради това счита, че една обща ангажираност към градските райони на ЕС е 
напълно обоснована;

4. препоръчва градското измерение на политиката на сближаване да се фокусира 
върху две цели – първо, да се помогне на градските райони да развият своята 
основна физическа инфраструктура като предварително условие за растеж, така че 
напълно да се оползотвори потенциалният им принос за икономическия растеж в 
Европа и диверсификацията на икономическата основа, и второ, да се помогне на 
градските райони да модернизират своите икономически, социални и екологични 
характеристики чрез интелигентни инвестиции в инфраструктурата и услугите, 
основаващи се на технологични постижения;

5. посочва големия потенциал на модернизацията на инфраструктурните инвестиции 
чрез интелигентни технологии, които биха били насочени към разрешаването на 
трайни проблеми чрез концепцията на „по-интелигентно градско развитие“; 
изразява убеждението си, че такива инвестиции в ИКТ инфраструктура могат да се 
разглеждат като безспорен двигател за икономически растеж и икономическа 
дейност, основаваща се на иновации, като съчетават следните елементи на 
публичните и частните инвестиции, които могат да бъдат насочени към 
генерирането на ново предприемачество, работни места и растеж, и поради това 
следва да се разглеждат като европейски приоритет:

6. призовава Комисията да направи задължително формалното включване от страна на 
държавите-членки на политическите лидери на ключовите градски райони и 
сдруженията на местни и регионални органи във всички етапи на вземане на 
решения в областта на политиката на сближаване (стратегическо планиране, 
определяне на предвижданите „Национални стратегически договори за развитие“ и 
водене на преговори по тях);
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7. подчертава, че градските райони не са острови сред регионите и че поради това 
тяхното развитие трябва да бъде тясно свързано с околните функционални или 
селски райони; счита, че многостепенното управление и принципът на партньорство 
са най-ефективните инструменти за предотвратяване на разделението по сектори и 
фрагментирането на политиките на развитие;

8. подчертава факта, че местните изборни органи носят пряка политическа отчетност 
по отношение на вземането на стратегически решения и инвестирането на публични 
ресурси; поради това за постигането на целите на политиката на сближаване и 
стратегията „ЕС 2020“ местните изборни органи трябва да бъдат задължително 
включвани в процеса на вземане на стратегически решения и широкото използване 
на възможността за подделегиране на отговорностите по изпълнението и оценката 
на политиката на сближаване;

9. препоръчва през следващия период на програмиране да се използва една от 
следните възможности за изпълнение на градското измерение на национално 
равнище: независими оперативни програми, управлявани от отделни градски 
райони, или съвместни оперативни програми, покриващи градските райони в 
отделни държави-членки или общи помощи или ограничаване на градските мерки и 
ресурси в определени регионални оперативни програми; 

10. застъпва се за интегрирани стратегически принципи на планиране, тъй като те могат 
да помогнат на местните органи да преминат от мислене в рамките на 
„индивидуални проекти“ към по-стратегическо междусекторно мислене, за да се 
използва техния присъщ потенциал за развитие, и същевременно изразява 
съжалението си, че в резултат на неясното общо определение в някои случаи се 
стига само до формално прилагане;

11. приканва Комисията да подготви сравнително изследване на досегашната практика 
на отделните държави-членки в тази област, което да извежда специфични насоки 
на ЕС за интегрирана практика на планиране на градоустройственото развитие, 
изясняващи отношенията между тези планове и другите документи, свързани с 
планирането, и насърчаващи ефикасно партньорство; призовава Комисията да 
направи интегрираното градоустройствено планиране правно обвързващо в 
случаите, когато се използват средства на ЕС за съфинансиране на проекти; 

12. призовава Комисията да създаде по-гъвкави условия за кръстосано финансиране от 
ЕФРР и ЕСФ, така че тези правила да не създават пречки при проектирането и 
изпълнението на интегрираните планове/стратегии за градоустройственото 
развитие;

13. подчертава обещаващата роля на новите инструменти за финансов инженеринг, 
създадени през настоящия програмен период; призовава Комисията да извърши 
оценка на опита по използването на тези инструменти и при необходимост да ги 
приспособи, за да подобри конкурентната им позиция на финансовия пазар в 
сравнение с общите търговски продукти;

14. изразява убеждението си, че по-специално инициативата „Jessica“ може да достигне 
своята най-голяма значимост, когато се изпълнява на равнище градове, и поради 
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това изразява своята резервираност по отношение на това, че някои-държави членки 
проявяват тенденция да централизират изпълнението й;

15. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията и на Комитета на регионите.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Цели и същина на доклада

Целта на този доклад е да бъде продължение на предшестващия доклад относно 
"Градското измерение на политиката на сближаване през новия програмен период", 
като в същото време отрази последните промени в Европейската програма за градовете.
От 2009 г. насам в развитието на този въпрос има няколко нови елемента, а в близките 
седмици се очакват още. Докладът обхваща няколко аспекта на градското измерение на 
политиката на сближаване, които комисията по регионално развитие определя като 
основни или представляващи предизвикателство за бъдещето на политиката на 
сближаване, която следва да се превърне в пълноценна и ефективна политика, насочена 
към градовете в ЕС.

Въпроси, свързани с дефиницията

Европа има около 5 000 градове с население между 5 000 и 50 000 жители и около 1 000 
градове с население над 50 000 души. Европа може да бъде характеризирана с 
териториално многообразие и полицентрично развитие. Сравнително гъстата градска 
мрежа включва няколко много големи градове. В Европейския съюз само 7% от 
населението живеят в градове с население над 5 милиона души спрямо 25% в САЩ1. 
Според доклада за състоянието на европейските градове2, най-значителният ръст на 
градското население е регистриран в Испания, където средното годишно нарастване на 
градското население в някои градски райони е два процента или повече. Определени 
градове в Ирландия, Финландия и Гърция също се нареждат на едно от първите места 
по ръст на населението. За разлика от тях, в същия период се наблюдава цялостен спад 
на населението в много градски райони в Централна и Източна Европа. Буквално във 
всички градове, предградията нарастват и, дори в тях да се наблюдава спад, той е по-
малък, отколкото в самите градове.

Поради съществените национални различия, не съществува международно 
споразумение за общо определение за понятието "градски", приложимо за всички 
държави и, дори, за всички държави в един регион. Правени са многобройни опити да 
се достигне до общо разбиране на понятието "градски"; налице са определенията, 
възприети от ООН3, Световната банка4, ОИСР5, както и от отделни държави. Повечето 
от определенията, ако не и всички те, се основават на статистически данни за броя и 
гъстотата на населението. Въпреки големите различия в географското разпределение на 
населението между отделните страни, европейските институции досега залагат на 

                                               
1 Комисия на Европейските общности, Зелена книга за териториалното сближаване: превръщане на 
териториалното многообразие в сила, Брюксел, 2008 г.
2 Доклад за състоянието на европейските градове: прибавяне на стойност към проучването на условията 
на живот в европейските градове, 2007 г., достъпен на: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/stateofcities_2007.pdf.
3 http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/Defintion_of%20Urban.pdf
4 http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/table3_10.pdf
5 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6492
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подхода, възприет от Евростат1 в неговия Справочник за европейска регионална и 
градска статистика, който предвижда четири нива на селищни образувания. Тук се 
включват такива понятия като централни или "основни" градове, големи градски зони, 
"ядра" за обозначаване на девет столици, в които административното деление няма 
аналогични на останалите териториални единици, и накрая градски административни 
подрайони (ГАП). Въпреки, че определението на Евростат е напълно приложимо за 
статистически цели, предвид съществуващите различия и многобройните подходи, 
изглежда е много трудно да се създаде общо, ясно определение на "градски" в рамките 
на политиката на сближаване и, следователно, проблемът с даване на определение 
следва да бъде оставен на държавите-членки в съответствие с принципа на 
субсидиарност. 

Историческо развитие 

В исторически план градското измерение присъстваше успоредно с основния обем 
структурни дейности. От 1990 година се изпълняват градски пилотни проекти. От 1994 
година се изпълнява програмата за инициативи на Общността „Urban“, която създаде 
условия за утвърждаване на комплексни модели за местно развитие.

През предишния програмен период различните градски инициативи получаваха 
конкретно финансиране, за разлика от периода 2007 – 2013 година. След приемането на 
новите регламенти за Структурните фондове политиката за развитие на градовете е 
включена целенасочено в целите за сближаване, регионална конкурентоспособност и 
заетост, което подчертава значението, което ЕС отдава на този аспект на политиката за 
сближаване. При разработването на НСРР и ОП държавите-членки бяха насърчавани, 
без да бъдат задължавани, да включват устойчивото развитие на градовете като 
стратегически приоритет. Като се има предвид обаче значението на градовете и 
градските агломерации в тъканта на европейското стопанство, пренебрегването му до 
голяма степен би могло да осуети евентуалните им планове да бъдат динамичен фактор 
в усилията на ЕС за постигане на целите. 

Действащите изменени регламенти позволяват на управляващите органи да прибягват 
до широк спектър от публично-частни партньорства в управлението на фондовете, 
определени за градско развитие. По такъв начин Структурните фондове могат да 
финансират дейности по финансов инженеринг като например фондове за изграждане 
на смесени дружества, гаранционни или кредитни фондове. Европейската комисия и 
Европейската инвестиционна банка са създали три финансови инструмента, а именно, 
JEREMIE2, JASPERS3 и JESSICA4. JESSICA (Съвместна европейска подкрепа за 
устойчиви инвестиции в градските райони) е от най-голям интерес за градското 
развитие. Той трябва да служи като лост за наличните финансови ресурси. 
Възстановените средства трябва да бъдат реинвестирани в градското развитие или 
пренасочени към управляващия орган за други градски проекти. На практика, в 
                                               
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-07-005/EN/KS-QA-07-005-EN.PDF (на 
английски език).
2 Улеснява достъпа до финансиране на нововъзникващи бизнес предприятия, развитието на 
микроикономически предприятия и МСП.
3 Подпомага изготвянето на мащабни проекти.
4 Подпомага финансовия инженеринг в областта на градското развитие.
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момента Jessica е в ранна фаза от своето развитие.

Определяне на предмета

Съобразно статистиката на Европейската комисия1 близо 21,2 милиарда евро са 
заделени за градско развитие в периода 2007-2013 г., което представлява 6,1% от общия 
бюджет на ЕС в областта на политиката на сближаване. От тях 3,4 милиарда евро са 
предвидени за възстановяването на индустриални зони и замърсени площи, 9,8 
милиарда евро - за проекти за възстановяване на градски и селски райони, 7 милиарда 
евро - за чист градски транспорт и 917 милиона евро за жилищно настаняване. Други 
инвестиции в инфраструктура, в изследователска дейност и иновации, транспорт, 
околна следа, образование, здравеопазване и култура също оказват значително влияние 
в градовете.

Графика: Средства за градско развитие в периода 2007-2013 г.

Източник: DG REGIO SFC2007

Контекст на въпроса

Основната цел на разширената програма за градовете е да послужи за развитието и 
качественото подобряване на инфраструктурата и услугите в европейските градове. От 
                                               
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/statistics/2007_urban.pdf
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една страна, бъдещите мерки следва да бъдат тясно свързани с общите приоритети на 
ЕС, за да оправдаят финансирането от бюджета на ЕС. Стратегията „ЕС2020“ обаче 
засяга основно насоки за бъдещето. Преодоляването на настоящите неравенства сред 
европейските градове е от равностойно значение и следва да бъде отразено в 
приоритетите на бъдещата политика на сближаване. Имайки предвид опита от 
Лисабонската стратегия, развитието на програмата за градовете не трябва да е 
едностранен процес. То следва да има обширно измерение в посока отдолу-нагоре. 
Поради това е от изключително значение думата на градовете да се чува на равнище 
ЕС.

Местни нужди и/срещу европейски приоритети

Европейските градове са центровете на икономическа активност, иновации и трудова 
заетост, при все това те са изправени пред редица предизвикателства. Тенденцията към 
субурбанизация, концентрацията на лишения и безработица в градските квартали, 
увеличеният брой на задръстванията - сложни проблеми като тези изискват 
интегрирани отговори в транспорта, жилищното настаняване, схемите на обучение и 
трудова заетост, които трябва да се съобразят с местните потребности. Европейските 
регионални политики и политики на сближаване се отнасят до тези предизвикателства.

От една страна съществува ясното разбиране, че съфинансирането от ЕС следва да 
върви ръка за ръка с общите приоритети на ЕС, включени в стратегията „ЕС2020“. 
Съдържанието на главата разглежда справянето с новите предизвикателства и 
временните последици от икономическия спад. От друга страна, докладчикът счита, че 
политиката на сближаване (включително програмата за градовете) не следва да се 
отказва от първоначалната си цел, а именно преодоляване на настоящите неравенства.

Всъщност, когато от местните органи се изисква да определят приоритети, общата 
тенденция е да се избират инвестиции за преодоляване на неравенствата и 
неблагоприятните условия пред инвестиции за посрещане на глобалните тенденции. 
Изключително важно е да се намери точният баланс между тези две направления. 
Според докладчика финансирането от ЕС не следва просто да компенсира 
недостатъчните инвестиции в миналото. От друга страна, намесата на равнище ЕС не 
трябва да поставя твърде много условия, защото в противен случай предложенията на 
ЕС няма да отговарят на местните нужди. Обосновката може да бъде да се инвестира в 
интелигентно градско развитие с цел постигане на по-високо качествено равнище на 
градската инфраструктура и услуги.

Пределегиране на отговорностите (вземане на решения, подбор на проекти, 
финансово управление)

Принципът на субсидиарност е основен елемент, когато става въпрос за европейска 
намеса в регионалното и градско развитие. Докладчикът счита, че общите приоритети и 
мерки следва да подпомагат инициативи на местно равнище, а не да ги заместват. В 
този смисъл, въпросът „Коя мярка на кое равнище?“ е ключов. Според докладчика, 
всяко равнище следва да използва своите силни страни:
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 Равнище ЕС – предоставяне на финансови ресурси, данни (показатели, 
световни тенденции), методика, базирана на споделените най-добри практики, 
насоки за многостепенно управление, определяне на минимални стандарти за 
съответствие на програмите с приоритетите на ЕС;

 Национално равнище – формална съвместна отговорност на градовете при 
изготвянето, договарянето и прилагането на програмите, създаване на 
инструменти и ресурси за специфични национални градоустройствени 
приоритети, в допълнение към тези на ЕС;

 Регионално равнище – градовете да носят споделена отговорност за 
регионалните оперативни програми (вж. по-горе), координиране на 
регионалните и местните планове за стратегическо развитие, създаване на 
структури за такова координиране, създаване на инструменти и ресурси за 
специфични регионални градоустройствени приоритети, в допълнение към 
националните и тези на ЕС;

 Местно равнище – анализ, стратегическо планиране и вземане на решения, 
подбор на проекти (не задължително „администриране“ на средствата), 
интегрирано финансово планиране (ресурси на ЕС, национални, регионални, 
местни и частни ресурси).

Принцип на многостепенна система на управление и партньорство 

Изключително важно за бъдещото развитие на програмата за градовете е да се 
анализира опитът от неотдавнашното включване на градското измерение в политиката 
на сближаване. Преди да бъдат предприети допълнителни стъпки, следва да се извърши 
подходяща оценка на процеса на включване на градското измерение в политиката на 
сближаване, която да съдържа списък с предимствата и недостатъците. Това следва да 
доведе от изготвянето на списък с препоръки или стандарти за по-формализирано 
местно участие в бъдещото изготвяне и прилагане на политиките.

Интегрирано стратегическо планиране

Интегрираното стратегическо планиране е всеобщо признато за важен инструмент за 
гарантиране на ефективност и холистичен подход към местното развитие. От друга 
страна, определението и тълкуването му се различават в различните държави-членки. 
Определянето на общи насоки би могло да е от полза. Поради това докладчикът 
предлага ЕП да призове Комисията да създаде такива насоки и да ускори действията за 
техническа помощ. В същото време, държавите-членки ще бъдат насърчавани да 
използват и наличната помощ за градско планиране.

Всеобхватно финансово планиране, включително бъдещето на финансовото 
инженерство

Опитът показва, че в много случаи идеите за проекти са продиктувани от наличното 
финансиране, а не от реалните нужди и стратегически приоритети. Това е едно от 
основните предизвикателства на политиките за развитие и на политиката на 
сближаване. Този подход „проекти за пари“ следва да бъде заменен от подход „пари за 
проекти“. Проектите не би трябвало да бъдат изготвяни за усвояване на наличните 
средства, а за постигане на стратегическите цели. 
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Според докладчика, градовете следва да получат достатъчна степен на гъвкавост, за да 
използват средствата за своите приоритети. Проектите за развитие не би следвало да 
бъдат изготвяни за усвояване на наличните средства, а за постигане на стратегическите 
цели. Възможностите за регионално, национално финансиране и финансиране от ЕС 
следва да бъдат координирани, за да обхванат широк спектър от специфични нужди.


