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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приноса на градското преустройство за икономическия растеж в рамките 
на политиката на сближаване на ЕС
(2011/2311(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид членове 174 и 176 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз, които определят целта за икономическо, социално и териториално сближаване 
и посочват структурните финансови инструменти за постигането й, както и 
Европейския фонд за регионално развитие, предназначен да подпомага за 
преодоляване на основните съществуващи регионални дисбаланси в Европейския 
съюз,

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

– като взе предвид своята резолюция от 20 май 2010 г. относно приноса на политиката 
на сближаване за постигането на целите от Лисабон и на стратегията „ЕС 2020”1,

– като взе предвид своята резолюция от 14 декември 2010 г. относно постигане на 
действително териториално, социално и икономическо сближаване в ЕС –
задължително условие за конкурентоспособност на световно равнище?2,

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

– като взе предвид съобщението на Комисията от 23 ноември 2010 г., озаглавено 
"Програма за нови умения и работни места: европейският принос за постигане на 
пълна заетост“ (COM(2010)0682),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 16 декември 2010 г., озаглавено 
„Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване: европейска 
рамка за социално и териториално сближаване“ (COM(2010) 0758),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 26 януари 2011 г., озаглавено 
„Европа за ефективно използване на ресурсите — водеща инициатива на стратегията 
„Европа 2020“ (COM(2011)0021),

– като взе предвид своята резолюция от 23 юни 2011 г. относно настоящото 
положение и бъдещото взаимодействие за постигане на по-голяма ефективност на 
Европейския фонд за регионално развитие и другите структурни фондове3,

                                               
1 OВ C 161 E, 31.05.2011 г., стр. 120.
2 OВ C 169 E, 15.06.2012 г., стр. 29.
3 Приети текстове, P7_TA(2011)0286.
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– като взе предвид своята резолюция от 8 юни 2011 г. относно „Отвъд БВП − 
Измерване на напредъка в свят на промени“1,

– като взе предвид своята резолюция от 8 юни 2011 г. относно „Инвестиция за 
бъдещето: нова многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, 
устойчива и приобщаваща Европа“2,

– като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2011 г. относно петия доклад на 
Комисията относно сближаването и стратегията за политиката на сближаване за 
периода след 2013 г.3,

– като взе предвид своята резолюция от 27 септември 2011 г. относно усвояване на 
средствата от структурните фондове и Кохезионния фонд: поуки за бъдещата 
политика на сближаване на ЕС4,

– като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета от 14 март 2012 г. за определяне на общоприложими разпоредби за 
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 
Европейския фонд за морско дело и рибарство, обхванати от общата стратегическа 
рамка, и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент 
(ЕО) № 1083/2006 (COM(2011)0615),

– като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета от 6 октомври 2011 г. относно специални разпоредби по отношение на 
Европейския фонд за регионално развитие и целта „Инвестиции за растеж и работни 
места“ и за отмяна на Регламент (EО) № 1080/2006 (COM(2011)0614),

– като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета от 14 март 2012 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета (COM(2011)0607),

– като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета от 6 октомври 2011 г. за програма на Европейския съюз за социална промяна 
и социални иновации (COM(2011)0609),

– като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2011 г. относно Европейската 
платформа срещу бедността и социалното изключване5,

– като взе предвид своята резолюция от 9 юли 2008 г. относно „Към нова култура за 
градска мобилност“6,

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2011)0264.
2 Приети текстове, P7_TA(2011)0266.
3 Приети текстове, P7_TA(2011)0316.
4 Приети текстове, P7_TA(2011)0403.
5 Приети текстове, P7_TA(2011)0495.
6 OВ C 294 E, 03.12.2009 г., стр. 42.
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– като взе предвид своята резолюция от 24 март 2009 г. относно градското измерение 
на политиката на сближаване през новия програмен период1, 

– като взе предвид своята резолюция от 23 април 2009 г. относно план за действие 
относно градската мобилност2, 

– като взе предвид своята резолюция от 23 юни 2011 г. относно Европейската 
програма за градовете и нейното бъдеще в рамките на политиката на сближаване3, 

– като взе предвид своята резолюция от 13 октомври 2005 г. относно размерите на 
урбанизацията в контекста на разширяването4, 

– като взе предвид своята резолюция от 26 септември 2006 г. относно тематична 
стратегия за урбанизираната среда5, 

– като взе предвид Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове, приета на 
неофициалната среща на министрите за градското развитие и териториалното 
сближаване, проведена на 24 и 25 май 2007 г. в Лайпциг, 

– като взе предвид Декларацията от Толедо за градското развитие, приета по време на 
неформалното заседание на министрите, проведено в Толедо на 22 юни 2010 г.,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A7-0000/2012),

A. като има предвид, че 80% от европейските граждани живеят в градски райони и че 
точно там се концентрират най-вече последиците от икономическата криза и 
предизвикателствата във връзка с борбата с изменението на климата, създаването на 
работни места, благосъстоянието и качеството на живот; 

Б. като има предвид, че градовете са двигател за икономиката, производството и 
заетостта и в същото време те са и средата, в която се проявяват проблемите във 
връзка със субурбанизацията, безработицата и по-общо – социалната изолация и 
сегрегацията;

В. като има предвид, че процесите на промени в градската структура водят до 
нарастващи очаквания и проблеми, на които трудно може да се отговори с 
традиционните обществени мерки и следователно са необходими иновативни и 
интегрирани механизми за икономическо и социално сближаване;

Г. като има предвид, че преразглеждането на традиционните подходи може да се 
превърне във възможност за започване на експериментален процес, свързан с 
урбанизацията и проектни маршрути, чрез тълкуване на мерките за устройство на 

                                               
1 OВ C 117 E, 06.05.2010 г., стр. 73.
2 ОВ C 184 E, 08.07.2010 г., стр. 43.
3 Приети текстове, P7_TA(2011)0284.
4 OВ C 233 E, 28.09.2006 г., стр. 127.
5 OВ C 306 E, 15.12.2006 г., стр. 182.
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територията и общите потребности;
1. отбелязва, че местният модел за развитие представлява силна страна на политиката 

на сближаване, защото мобилизира решаващи фактори, насърчава избора на най-
добрите решения, на съвместни действия и по-последователни, ефективни и 
ефикасни мерки, като същевременно осигурява голяма видимост за дейностите на 
Общността дори и в райони на ЕС, които са изправени пред много трудни 
предизвикателства;

2. призовава за действия, насочени към допълване и обединяване на вече 
съществуващи части от градовете, към функционално преструктуриране на 
изоставените райони,  към връщане на общините на някои много символични 
пространства и места с богато минало, които са загубили първоначалната си 
функция или постепенно са били изоставени;

3. призовава за свързване в мрежа на културните и икономическите ресурси, като се 
отдава приоритетно значение на въпроса за социалната устойчивост на промените в 
градската среда, знаейки, че процесите на обновяване и преструктуриране на 
градската среда винаги крият риска от изключване на най-уязвимите групи от 
населението;

4. призовава за интегриран подход, който да предвижда взаимообвързаност на 
природо-екологичната система с историко-културната и социално-производствена 
среда, като гарантира развитието на мрежовата инфраструктура, подобряването на 
градските райони и растежа на икономиката и като насърчава смесеното ползване 
на терените чрез интегриране на жилищни и нежилищни обекти, материална 
инфраструктура и нематериални системи за връзка;

5. призовава за динамично планиране чрез участие и партньорство със сдружения и 
граждани, за да се гарантира необходимата връзка между общите политики и 
специфичните териториални единици чрез подчертаване на особеностите, 
идентичността, паметта и историята и засилване на чувството за принадлежност 
към общността и доверието в институциите;

6. посочва, че обновяването на градската среда и икономическото съживяване са тясно 
свързани и че изграждането на привлекателна среда може да се превърне във фактор 
за икономическо възстановяване;

7. призовава за решителни действия за борба срещу енергийната бедност чрез 
функционално обновяване на сградите и строителство на по-добре проектирани и 
по-целесъобразно разположени жилища, за да могат градовете да станат по-
ефективни по отношение на екологичните проблеми;

8. подчертава необходимостта от целенасочено използване на финансовите средства, 
за да се гарантира интегриран подход към дисфункционалното демографско 
развитие, към застаряването на населението и концентрацията на населението в 
градовете вследствие на явленията, свързани с миграцията;

9. приветства предложението на „платформата за градско развитие“, която насърчава 
създаването на мрежи между градовете и обмена на опит и добри практики, но 
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отбелязва, че обхватът на това предложение трябва да бъде разширен, така че да 
обхваща и градските райони;

10. оценява осигуряването на резерв от поне 5% от средствата по линия на ЕФРР, който 
да се използва директно от общините за насърчаване на устойчивото градско 
развитие;

11. отбелязва обаче строгите ограничения за използването на тези средства като част от 
интегрираните териториални инвестиции (ИТИ);

12. подчертава значението на включването на селските райони, като техните нужди се 
интегрират с тези на градските райони, с цел насърчаване на безконфликтни, 
взаимно допълващи се и ползотворни отношения;

13. призовава за повишаване на капацитета на местните органи за пряко управление на 
структурните фондове, с цел постигане на реално многостепенно управление, което 
да гарантира оптимално постигане на целите;

14. подчертава възможността за работа в мрежа при пилотните проекти в областта на 
устойчивото градско развитие, финансирани от ЕФРР и новата многогодишна 
програма „Хоризонт 2020“, с цел гарантиране на иновативни решения и общо 
приложими стратегии в областта на обновяването на градската среда;

15. счита, че опитът на „Конвента на кметовете“ може да бъде добра отправна точка за 
прилагането на по-нататъшни мерки за постигане на целите на стратегията „ЕС 
2020“;

16. призовава за прилагането на модел за управление на мобилността и паркирането на 
МПС, който да се интегрира в градското планиране, като се отдели необходимото 
внимание на изискванията във връзка с дистрибуцията на стоки в градовете;

17. изразява убеждението, че управлението на отпадъците е социален въпрос, който 
включва институциите, икономиката и обществото и който поради тази причина 
изисква управление, основано върху участието;

18. отбелязва, че увеличаването на зелените площи и градските паркове представлява 
много важен елемент за природното, историческото и културното наследство, 
допринася за регулиране на въздействието на микроклимата, повишава 
устойчивостта и качеството на градската среда и спомага за задоволяване на 
нуждите свързани с отдиха, както и на социалните потребности;

19. изразява надежда, че при определянето насоките за обновяване на градската среда 
ще бъде отдадено приоритетно значение на материалите и техническите решения, 
които съответстват на нормите за енергоспестяване, в съответствие с целите на 
политиките на Общността;

20. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Повече от две трети от населението на Европа живее в градски райони. Градовете са 
места, в които възникват проблеми, но те са също и места, където е възможно 
намирането на решения. В градската среда намират благодатна почва науката и 
технологията, културата и новаторството. От друга страна, именно в градовете се 
съсредоточават все повече някои проблеми като безработицата, дискриминацията и 
бедността. Също така там намират отражение основно последиците от икономическата 
криза и се решават предизвикателствата, свързани с намаляването на въздействието от 
изменението на климата, създаването на работни места, благосъстоянието и качеството 
на живота. Всъщност развитието на нашите градове ще реши бъдещето на 
икономическото, социалното и териториално развитие.

Както беше подчертано в неотдавнашното изследване на Комисията, озаглавено 
„Градовете на бъдещето. Предизвикателства, идеи, очаквания“, етапът на разрастване 
на градовете през последните десетилетия показа ясно една нерадостна ситуация на 
градски и строителен упадък, който често пъти се изразява в отсъствието на 
урбанизационни дейности и на основни услуги. В този контекст от европейските 
институции се очаква да предоставят подходящи стимули и инструменти, които да ни 
помогнат да осмислим градовете на бъдещето. Същевременно градовете трябва да 
бъдат активна част от създаването и осъществяването на европейските политики и на 
дейностите, които оказват непосредствено отражение върху развитието на свързаните с 
тях територии: мобилност на градските центрове, енергийно обновяване на остарелия 
жилищен фонд, създаване на нови социални жилища и т.н. Това взаимодействие 
възниква чрез насърчаване на модели на демократично участие, като гражданите се 
включват в процесите на вземане на решения и като по този начин се допринася за 
конкретното прилагане на концепцията за европейско гражданство. В допълнение към 
това, прилагането на тези принципи представлява решаващ елемент за решаване на 
предизвикателствата, свързани с културното многообразие на обществото, като по този 
начин се засилва чувството за принадлежност към общността и доверието в 
институциите, предотвратява се социалното изключване и градовете стават по-сигурни, 
отворени и толерантни.

Насърчаването на обновяването и възраждането на градската среда, които се считат за 
създатели на богатство и възможности, представлява едно от основните 
предизвикателства, на което следва да откликне Европейският съюз, като засилва 
връзката между града и развитието и между градските центрове и прилежащата 
територия. Както беше споменато по-горе, в градовете се проявяват най-осезателно 
някои проблеми, като например безработицата, дискриминацията и бедността. 
Европейският модел на устойчиво развитие на градската среда е в опасност. 
Демографските промени са в основата на цяла поредица от предизвикателства -
застаряването на населението, намаляването на броя на жителите, интензивна 
субурбанизация, които се проявяват по различен начин в различните градове. Освен 
това Европа не се намира в етап на постоянен икономически растеж, поради което 
множество градове се сблъскват със сериозни заплахи, свързани със стагнация и 
икономически упадък. Понастоящем нашите икономики вече не са в състояние да 
гарантират достатъчен процент на заетост и една все по-голяма част от населението или 
е изключена от пазара на труда, или е принудена да търси изход чрез работни места в 



PR\904623BG.doc 9/10 PE491.162v01-00

BG

сектора на услугите, за които не се изискват квалификации и които са зле платени. Това 
води до увеличаване на неравенствата, като дори в най-богатите общества и градове 
икономическата криза увеличава поляризацията на доходите и сегрегацията в 
обществото.

За социалното и икономическо възстановяване на градовете е необходимо да бъдат 
преосмислени методите на урбанизация и териториално устройство, като се сравнят 
практиките на планиране и инструментите за намеса, които могат да обогатят 
политиките в областта на околната среда, териториалното устройство, търговията, 
транспорта и пътните артерии, посредством смесено използване на територията, което 
да включва материалната инфраструктура и нематериалните системи за връзка. 

В този смисъл приносът на програмите за инициативи на Общността, като например 
програмата Urban, е определящ, тъй като освен действия, свързани с „физическия 
град”, той даде възможност за задействането на мерки, предназначени за социална 
интеграция: това е един нов начин на осмисляне на обновяването на градската среда –
по отношение на инструментите и целите – това е интегрирана визия, надхвърляща 
съвкупността от социални, икономически, екологични и инфраструктурни мерки, 
именно чрез включването на местни партньори. Следователно е необходимо да се 
движим в тази посока, като разглеждаме градовете в тяхната цялост с цел насърчаване 
на глобален подход към проблемите, преодоляване на разпокъсаността на отделните 
сектори и решително прилагане на принципа за интеграция на подходите.

Новата програма на политиката на сближаване посредством този структурен подход 
следва да разработи действия за териториално управление, които да разглеждат като 
приоритет социалната устойчивост на преструктурирането на градската среда, като се 
има предвид, че процесите на възстановяване и възобновяване крият винаги опасността 
от изключване на най-уязвимите групи от населението. В същото време е необходимо 
да бъдат предоставени на разположение инструменти за повишаване на качеството на 
живота, за оценяване на идентичността, паметта и историята на териториите. За да се 
гарантира максимално постигане на тези цели, политиките ще трябва да бъдат свързани 
отново със специфичните териториални дадености, като се извлича полза от 
особеностите и ресурсите. Конкурентоспособността на световната икономика следва да 
се движи паралелно с устойчивите местни икономики, като в местната икономическа 
почва пускат корени основни умения и ресурси и като се насърчава социалното участие 
и новаторството. За тази цел би било целесъобразно задействането и стимулирането на 
инструмента за приобщавано проектиране, тъй като всъщност изготвянето на плановете 
за действие и оперативните проекти осигуряват възможност за действителен контакт 
със сдруженията, гражданите и всички онези, които извършват дейност на местно 
равнище, като по този начин се изграждат пътищата за осъществяване на това 
партньорство.

Съществува също така цяла поредица от деликатни въпроси, на които трябва да се 
обърне особено внимание. Наред с другото, трудностите, свързани с предградията, 
често пъти ендемични, но понастоящем изнесени на преден план поради последиците 
от кризата в общ план, представляват спешен случай за цялата градска среда и 
същевременно биват разглеждани като едно от най-важните предизвикателства както за 
градовете, така и за европейските институции. Същността на предградията трябва да 
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бъде преосмислена съвместно с гражданите, като се избягват подходите, свързани с 
политиките „отгоре-надолу“, които след провала на утопиите за големите блокове, 
потънали в зеленина, които се превърнаха в кошмарни казарми от цимент, опасващи 
застрашително историческите центрове на градовете, рискуват да се натъкнат на 
решителна съпротива. На свой ред ключът за възстановяването на предградията се 
намира в преодоляването на противопоставянето с центъра: ако успеем да пренесем 
града в крайградските райони, предградията могат да се превърнат в основата на един 
нов модел на социално-икономическо развитие. По този начин биха били 
предотвратени дори наченките на процеса на териториална сегрегация, която е 
последица от социалната поляризация, като тези процеси могат да спомогнат за 
развитието на затворени „субкултури”, които могат да породят враждебно поведение 
по отношение на останалата част от обществото.

В съответствие с приоритетите и основните цели, изразени в Лайпцигската харта, в 
Декларацията от Толедо и в Териториалната програма „2020“, както и в петия доклад 
относно политиката на сближаване, е необходимо да се подчертае колко е важно да 
бъде засилено териториалното измерение в бъдещата политика на сближаване. За да 
бъдат постигнати по най-добър начин, основните цели на стратегията „Европа 2020” 
следва да бъдат разглеждани с помощта на един интегриран, съгласуван и глобален 
подход, който да включва всички сектори, административни равнища и територии. За 
да бъде ефективна тази методология, фиксираните механизми за координация следва да 
бъдат допълнени с други гъвкави механизми, за да бъде гарантиран диалогът и 
сътрудничеството между териториалните и административните равнища, а също така и 
между различните сектори, заинтересовани от развитието на градската среда.

Недостатъчното внимание, отделяно на градските райони, представлява една от 
основните слабости, които не дадоха възможност на Лисабонската стратегия да 
постигне изцяло своите цели по отношение на развитието и конвергенцията на 
регионите и териториите. От своя страна, моделът на местно развитие може да 
представлява силен аспект на бъдещата политика на сближаване, тъй като е в състояние 
да мобилизира фактори, сред които са уменията и мотивираността на местното 
население, и да насърчава подбора на най-добрите варианти и на най-съгласуваните, 
ефикасни и икономически ефективни мерки. В допълнение към това, чрез 
стимулирането на включването и на демократичното и гражданско участие при 
оформянето на политиката на сближаване ще може да бъде осигурена голяма видимост 
за действията на Общността дори и в райони на ЕС, които са изправени пред много 
трудни предизвикателства и които са постоянно застрашени от дух на 
евроскептицизъм, често свързван с прояви на расизъм и ксенофобия. Необходима е 
нова и истинска еволюция на политиките на сближаване, които чрез едно по-голямо и 
подобрено участие на градските райони да бъдат в състояние не само да дадат 
максимални резултати и да спомогнат за постигането на преследваните цели, но и да 
допринесат за дух на съгласие сред европейските институциите и да създадат дух на 
европейска интеграция, способен да побеждава разединителните тенденции, очертани 
от икономическата криза.


