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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно градското измерение на политиката на сближаване през новия програмен 
период (2008/2130(INI))

Европейският парламент,

- като взе предвид член 158 и 159 от Договора за ЕО ,

- като взе предвид първата програма за действие за изпълнение на 
Териториалната програма на Европейския съюз („първата програма за 
действие”), приета на неформалната среща на Съвета на министрите, 
отговарящи за териториалното устройство и развитие, проведена в Понта 
Делгада (Азорски острови) на 23-24 ноември 2007 г.,

- като взе предвид Териториалната програма на ЕС („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 развитие, проведена в 
Лайпциг на 24-25 май 2007 г.,

- като взе предвид Споразумението от Бристъл, прието на неформалната среща на 
Съвета на министрите относно устойчивите общности, проведена в Бристъл от 6 
до 7 декември 2005 г.,

- като взе предвид "Достиженията в градското законодателство", прието на 
неформалната среща на Съвета на министрите, отговарящи за териториалното 
сближаване, проведена в Ротердам на 29 ноември 2004 г.,

- като взе предвид Програмата за действие от Лил, приета на неформалната среща 
на Съвета на министрите, отговарящи за градските въпроси, проведена в Лил на 
3 ноември 2000 г.,

- като взе предвид Европейската перспектива за устройство на територията, 
приета на неформалната среща на Съвета на министрите, отговарящи за 
териториалното устройство, проведена в Поцдам на 11 май 1999 г.,

- като взе предвид Хартата на европейските градове за устойчивост, одобрена на 
Европейската конференция за устойчиви градове в Аалборг, Дания на 27 май 
1994 г.,

- като взе предвид Съобщението на Комисията от 6 октомври 2008 г. „Зелена 
книга за териториално сближаване: Да превърнем териториалното многообразие 
в предимство ” (COM(2008)0616),

- като взе предвид Съобщението на Комисията от 19 юни 2008 г. „Пети доклад за 
напредъка в областта на икономическото и социалното сближаване: растеж в 
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регионите, растеж в Европа” (COM(2008)0371),

- като взе предвид Съобщението на Комисията от 14 май 2008 г. „Резултатите от 
преговорите във връзка със стратегиите и програмите на политиката на 
сближаване за програмния период 2007-2013 г. (COM(2008)0301),

- като взе предвид Съобщението на Комисията от 30 май 2007 г. „Четвърти доклад 
за икономическото и социалното сближаване” (COM(2007)0273),

- като взе предвид насоките на Комисията относно „Градското измерение на 
общностните политики за периода 2007-2013 г.”, приети на 24 май 2007 г.,

- като взе предвид работния документ на Комисията „Териториално и градско 
измерение на националните стратегически референтни рамки и операционни 
програми (2007-2013 г.) – първа оценка” от май 2007 г.,

- като взе предвид Съобщението на Комисията от 13 юли 2006 г. „Политиката на 
сближаване и градовете: приносът на градовете към растежа и заетостта в 
регионите” (COM(2006)0385),

- като взе предвид Съобщението на Комисията от 5 юли 2005 г. „Политиката на 
сближаване в подкрепа на растежа и заетостта: стратегически насоки на 
Общността, 2007-2013 г.” (COM(2005)0299) и Решение 2006/702/ЕО на Съвета 
от 6 октомври 2006 г. относно стратегическите насоки на Общността за 
сближаването1,

- като взе предвид Съобщението на Комисията от 14 юни 2002 г. 
„Програмирането на структурните фондове 2000-2006 г. – годишна оценка на 
инициативата “Urban” (COM(2002)0308),

- като взе предвид Съобщението на Комисията „Към градска програма в 
Европейския съюз” (COM(1997)0197),

- като взе предвид резултатите от програмата за 2006 г. на Мрежата за 
наблюдение на европейското териториално устройство (ESPON) и приетата 
програма на ESPON ЗА 2013 г.,

- като взе предвид пилотните градски проекти (1989-1999 г.), общностните 
инициативи URBAN I (1994-1999 г.) и URBAN II (2000-2006 г.),

- като взе предвид информацията от базата данни от проучването на градските 
условия на живот, което предлага статистически данни по 330 показатели за 358 
европейски градове,

- като взе предвид резолюцията си от 21 февруари 2008 г. относно последващата 
проверка на Териториалната програма и Лайпцигската харта: към европейска 

                                               
1 ОВ L 291, 21.10.2006 г., стр. 11
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програма за действие за териториално развитие и териториално сближаване2 ,

- като взе предвид резолюцията си от 10 май 2007 г. относно жилищата и 
регионалната политика3 ,

- като взе предвид резолюцията си от 13 октомври 2005 г. относно градското 
измерение в контекста на разширяването4,

- като взе предвид член 45 от своя правилник,

- като взе предвид доклада на Комисията по регионално развитие (А6-0000/2008),

А. като има предвид, че се отчита, че докато градските проблеми попадат в сферата 
на отговорност на националните, регионални и местни власти, градските 
региони, независимо от това, играят ключова роля в ефективното прилагане на 
Лисабонската и Гьотеборгската стратегии и представляват изключително важна 
част от политиката на сближаване, за която носят отговорност институциите на 
Европейския съюз;

Б. като има предвид, че целите на Европейския съюз, така както са изложени в 
Лайпцигската харта, включват гарантиране на интегриран подход към 
прилагането на политиката за градското развитие с цел създаване на 
висококачествени градски региони, модернизиране на транспортните, 
енергийните и информационните мрежи и насърчаване на обучението през целия 
живот, образованието и нововъведенията, по-специално, във вътрешните градове 
и пространства в неравностойно положение;

В. като има предвид, че трябва да бъде направено разграничение между градове и 
градски региони;

Г. като има предвид, че 80 процента от 492 милиона граждани на Европейския 
съюз живеят в градовете, при условие, че между държавите-членки съществуват 
някои съществени различия по отношение на разпределението на населението в 
градските региони, предградията и селските райони;

Д. като има предвид, че 70 до 80 процента от БВП на ЕС се генерира в градските 
региони и градовете са признати за центрове на нововъведенията и движещи 
сили на развитието на регионално, национално ниво и на ниво ЕС;

Е. като има предвид, че скорошното безпрецедентно разширяване на ЕС доведе до 
изключително увеличаване на регионалните несъответствия и включването в 
него на голям брой градове, страдащи от градски упадък;

Ж. като има предвид, че независимо от факта, че съществува различен политически, 

                                               
2 Приети текстове, Р6 ТА(2008)0069.
3 ОВ С 76 Е, 27.3.2008 г., стр. 124.
4 ОВ С 233 Е, 28.9.2006 г., стр. 127.
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институционен и конституционен ред в държавите-членки, градските региони на 
ЕС са изправени пред общи предизвикателства и възможности, което подчертава 
необходимостта от сътрудничеството помежду им;

З. като има предвид, че териториалното развитие е изправено пред 
предизвикателствата на икономическо преструктуриране, висока безработица, 
недостъпен и натоварен транспорт, ограничена използваема територия, чието 
състояние е влошено от градската неразбория, намаляващо и застаряващо 
население, увеличаваща се миграция, социална изолация, високо и увеличаващо 
се ниво на престъпност, превръщането на определени градски квартали в гета, 
порутени къщи, влошаващ се жизнен стандарт в зони в неравностойно 
положение, недостатъчен брой паркове и места за почивка, замърсяване на 
околната среда, контрол върху управлението на водата и отпадъците и 
необходимост от сигурна енергия;

И. като има предвид, че координираното управление, и по-специално електронното 
управление, с участието на всички заинтересовани страни, може да сведе до 
минимум съществуващите проблеми и може да доведе до интегриран подход 
към разширяването на градовете, който е съобразен с предградията и съседните 
селски региони и отчита съвременните подходи към градското планиране, като 
например, разумния растеж, новото градско планиране и интелигентната
урбанизация,

Й. като има предвид, че свързаните с градското развитие дейности са особено 
благоприятни за включването в тях на малки и средни предприятия и политиката 
на сближаване все повече се ориентира към развиване на конкурентното 
предимство на градовете,

1. подчертава значението на устойчивото градско развитие и приноса на градските 
региони към регионалното развитие и призовава Европейската комисия редовно 
да извършва оценка, да измерва, да сравнява и да обсъжда въздействието на 
политиката на ЕС относно икономическото, социалното положение, 
здравеопазването, транспорта, околната среда и сигурността в градските 
региони;

2. изразява безпокойство, че градският фактор не се оценява достатъчно от някои 
държави-членки и призовава Комисията и държавите-членки, в сътрудничество 
с местните и регионалните органи, да анализират и оценят значението на 
придаването на целенасоченост на инициативата URBAN и да извършват 
редовно наблюдение и проучване на използването на средствата на ЕС в 
градските региони;

3. изразява становището, че би било неуместно да се приеме общо определение на 
понятието „градски региони”, тъй като то няма да е достатъчно съобразено с 
различното положение в държавите-членки и в регионите, поради което изразява 
мнение, че задължителното дефиниране и определяне на градските райони 
следва да бъде оставено на държавите-членки в съответствие с принципа на 
субсидиарност;
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4. изразява съжаление от факта, че възможността за подделегиране, което може да 
бъде извършено чрез отпускане на общи помощи на общинските органи в 
рамките на операционните програми, финансирани от Европейския фонд за 
регионално развитие, досега не е била пълноценно използвана, убеден е, че 
следва да бъде предвидена ясна роля за градските региони като посредници в 
контекста на управлението на много ниво в следващия програмен период и 
изразява становището, че градското измерение и подделегирането в 
регионалната политика следва да бъдат задължителни;

5. подчертава значението на интегрирания подход към планирането на градското 
развитие; предлага всякаква публична помощ за градско развитие да се основава 
на интегрирани планове за градско развитие и призовава Комисията да изготви 
насоки, включващи препоръките и примерите на добри практики, свързани с
интегрираните планове за градско развитие;

6. счита, че само ако съществуват достатъчно ресурси за устойчиво градско 
развитие, разработването на интегрирани планове за градско развитие ще бъде 
ефективно и, следователно, препоръчва наличните ресурси да бъдат 
съсредоточени в конкретни действия; предлага минимално ниво на разходи по 
структурните фондове в размер на 1 000 евро на градски жител за програмен 
период;

7. посочва неотложната необходимост от трансформиране на капацитета за градско 
управление и насочва вниманието на държавите-членки към спешната нужда от 
възприемането на интегриран подход при изпълнението на политиката за 
градско развитие, чрез включване в тези усилия на националните правителства, 
заедно с регионалните и местните органи и всички останали заинтересовани 
страни въз основа на принципа на партньорство;

8. отчита затруднението на градските органи да постигнат помирение между 
сферите на Европейския социален фонд в стремежа към икономическо и 
социално развитие и на Европейския фонд за регионално развитие при 
планиране на практически инвестиции в инфраструктурата; счита, че принципът 
на еднократно финансиране следва да бъде изоставен и призовава Комисията да 
проучи възможността за сливането на двата фонда;

9. подкрепя идеята за възобновяемостта на JESSICA и неговият потенциал за 
постигане на икономически растеж в градските региони и счита, че в следващия 
програмен период регионалната политика, като цяло, трябва основно да се 
базира на възобновяеми фондове, предлагащи кредити, а не само на еднократни 
помощи, каквато е ситуацията в момента;

10. отбелязва потенциала за градско развитие на частния сектор и счита, че 
използването на публично-частни партньорства следва постоянно да бъде 
предвиждано и насърчавано за създаването на новаторски схеми за финансиране 
и проекти;

11. подчертава изпълнението и административните аспекти на градското измерение 
и призовава за по-нататъшни усилия за опростяване на правилата за прилагане 
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на политиката на сближаване и цялостно намаляване на излишната бюрокрация 
по отношение на управлението и контрола на средствата и на отделните 
проекти;

12. отбелязва, че освен регионалната политика, съществуват и други общностни 
политики, които също осигуряват финансова подкрепа за градски региони и 
затова призовава Комисията да изработи и предложи конкретни изменения на 
политиката, които да обединят предназначените за градско развитие ресурси на 
ЕС за практическо осигуряване на изпълнението на интегрирания подход;

13. призовава за осигуряването на допълнителни ресурси за създаването и 
укрепването на мрежите, създадени от малки и големи градове в областта на 
устойчивото градско развитие, тъй като те играят важна роля в териториалното 
сътрудничество и призовава Комисията да укрепи позициите на градските 
региони в инициативата „Региони за икономическа промяна”;

14. отбелязва, че трябва да бъде осигурен баланс между процеса на градско 
развитие и интересите на предградията и първият да бъде координиран с 
помощта за развитието на селските региони и отново подчертава факта, че 
политиката за развитие на селските региони има съществено пространствено 
значение и че политиките за развитие на градовете и селските региони не са 
достатъчно интегрирани; подчертава необходимостта за истинска съгласуваност 
между тези политики, която да доведе до потенциал за реално развитие и 
развиване на привлекателността и конкурентността на селските региони;

15. призовава Комисията да усъвършенства и постоянно да актуализира 
проучването на градските условия на живот и същевременно да осигурява 
информация за разделението между градските и селските региони за всички 
държави-членки, за да има ясна картина за положението и да определи 
конкретните нужди за балансирано развитие на тези региони;

16. приканва своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и  
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Европейските градове и тяхното състояние
Градовете са важни участници в оформянето на европейската икономика и територия. 
Проблемите, свързани с градското развитие, са в центъра както на новата цел за 
териториално сближаване, така и на Лисабонската и Гьотеборгската стратегии. 
Градовете са безспорните движещи сили на икономическия растеж в цяла Европа. На 
практика, във всички европейски държави градските региони са основни 
производители на знания и нововъведения – центъра на глобализиращата се световна 
икономика. Градовете и градските региони осигуряват много възможности за работа, 
бизнес и обучение във висши учебни заведения в Съюза. От друга страна, множество 
градове са изправени пред сериозни проблеми и предизвикателства. Оттук идва и 
широко разпространеното мнение, че градовете/градските региони се нуждаят от 
специално внимание в контекста на политиката на сближаване, защото, от една страна, 
те представляват същността на развитието, а, от друга, те са изправени пред много 
проблеми от икономическо, екологично и социално естество.

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 хората 
живеят в градове с население над 5 милиона, докато в САЩ техният дял е 25%5. 
Според доклада за състоянието на европейските градове6, най-значителният ръст на 
градското население е регистриран в Испания, където средното годишно нарастване на 
градското население в някои градски региони 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 региони 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, 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 ООН7, 
Световната банка8, ОИСР9, както и от отделни държави. Повечето от определенията, 
ако не и всички те, се основават на статистически данни за броя и гъстотата на 

                                               
5 Комисия на Европейските общности, Зелена книга за териториалното сближаване: превръщане на 
териториалното многообразие в сила, Брюксел, 2008 г.
6 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.
7  http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/Defintion_of%20Urban.pdf
8  http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/table3_10.pdf
9  http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6492
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населението. 

Въпреки големите различия в географското разпределение на населението между 
отделните страни, европейските институции досега залагат на подхода, възприет от 
Евростат10 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. 

Изработването на стратегия за икономическо, социално и териториално развитие 
изисква понятието „градско” в рамките на политиката на сближаване да бъде 
ограничено да тези области, за които има налични подробни данни, тъй като оценка на 
проблемите може да бъде направена само при наличието на ясни и сбити данни. За да 
се измери напредъка и да се определят проблемите на градските региони необходимо е 
да има подробни статистически данни. Това е довело до провеждането на много 
важното проучване на живота в европейските градове.

Градското измерение на политиката на сближаване
В исторически план градското измерение присъстваше успоредно с  основния обем 
структурни дейности. От 1990 г. се изпълняват градски пилотни проекти. От 1994 г. 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 
                                               
10  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-005/EN/KS-RA-07-005-EN.PDF
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финансират дейност, свързана с финансов инженеринг, като фондове за рисков 
капитал, гаранционни фондове или фондове за отпускане на заеми. Европейската 
комисия и Европейската инвестиционна банка са създали три финансови инструмента, 
а именно, JEREMIE11, JASPERS12 и JESSICA13.
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 момента Jessica е в ранна фаза от своето 
развитие.

Досега не е правена комплексна оценка на степента, в която градското измерение е 
осъществено  от държавите-членки. Първоначалните наблюдения обаче не са много 
положителни. Така например националните и регионалните органи в повечето случаи 
не вземат решение да делегират правомощия на градските органи, защото предпочитат 
сами да организират търговете в рамките на различните секторни политики.

Бъдеща ориентация
На междуправителствено равнище и в международните организации е направено много 
по отношение на градското развитие. Но, има някои области, които се нуждаят от 
засилено наблюдение, по-ясни показатели и създаването на подобни методики за 
осъществяването на интегрирано, устойчиво градско развитие. Освен това, в случай че 
Лисабонският договор влезе в сила в бъдеще, териториалното сближаване и градското 
развитие като негова съставна част ще бъде съвместна отговорност на държавите-
членки и на ЕС.

Програмите за градско развитие трябва да се разработват и изпълняват на местно и 
регионално равнище от онези, които познават местното население и стопанската среда. 
В тази връзка делегирането на правомощия на градските органи е много важно средство 
както за укрепването на административния капацитет на местните органи на 
управление, така и за превръщането им в реален фактор на териториалния и 
европейския растеж. 

Възлагането на по-големи отговорности за програмирането на структурните фондове и 
изпълнението на регионални или подрегионални организации зависи не само от 
създаването на положителна рамка на равнището на ЕС под формата на регламенти и 
насоки, но и от степента, в която националните и регионални власти и управляващи 
органи са готови да приемат по-активното им участие и да им съдействат .
В тази връзка, не е сигурно до каква степен функционира доброволната рамка. В 
бъдеще трябва да се предвиди ясна роля на градовете успоредно с регионалните управи 
и националните правителства като посредници в контекста на многопластовия 
управленски подход и градският фактор следва да бъде задължителен.

                                               
11 Улеснява достъпа до финансиране на нововъзникващи бизнес предприятия, развитието на 
микроикономически предприятия и МСП.
12 Подпомага изготвянето на мащабни проекти.
13 Подпомага финансовия инженеринг в областта на градското развитие.
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Често, независимите планове за развитие се изготвят преди финализирането на 
интегрираните планове за градско развитие от страна на градовете. За да бъдат 
жизнеспособни плановете за развитие, е изключително важно да съществува 
представителна управленска и ръководна структура. Освен това идеята за комплексни 
планове за градско развитие сочи пътя напред единствено ако са налице достатъчно 
средства. Според становището на вашия докладчик, разпределянето на бюджетни 
средства в рамките на градски инициативи способства за гарантирането на достатъчно 
средства за градското измерение и, затова, той призовава минимално количество 
средства да бъдат задължителни. Според него, те трябва да бъдат 1 000 евро (в рамките 
на общностната инициатива URBAN II минималните разходи бяха определени на 500 
евро на жител).

За да бъде ефективно и да постигне целите от Лайпциг в разумни срокове в цялата 
Общност, градското развитие изисква ясно определени важни финансови ресурси. 
Частният сектор също трябва да играе важна роля в гарантирането на бърз напредък на 
градските региони от най-бедните държави. Публично-частните партньорства трябва да 
съсредоточат усилията си върху инфраструктурното и жилищното строителство. 
Използването на ефективни финансови и кредитни инструменти е неизбежно, ако 
искаме помощите и заемите да действат като лостове за осигуряването на бързо и 
ефективно развитие. Трябва да се наблегне върху принципа на възобновяемост, 
залегнал в основата на Jessica, както и върху нейния потенциал за постигане на 
икономически растеж. Jessica следва да бъде основен инструмент за финансирането на 
проекти за устойчиво градско развитие.

Може да изглежда, че докато се говори много за идеята за интегрирана политика за 
изпълнение в целия сектор, действащите управленски структури в държавите-членки 
понякога не са достатъчно добре приспособени за насърчаване на хоризонтално 
сътрудничество. Независимо от регионалната политика, съществува финансова 
политика на Общността в други области, която оказва влияние върху градовете и 
предлага финансови средства, които могат да се усвояват в градските територии. Като 
най-важни сред тях се очертават европейската транспортна политика и европейската 
политика в областта на научноизследователската и развойната дейност. Следователно, 
в резултат липсва методика, приспособена към потребностите. Липсата на управленска 
структура за целия сектор, която да осигурява необходимата координация и да взима 
нужните решения, може да бъде сериозен проблем. В бъдеще те следва да се обвържат 
по-тясно с политиката за сближаване. 

Градските проблеми и средствата за управлението им в полза на всички заинтересовани 
са различни в различните държави и в различните градове. Силата на Европа е в 
нейното културно многообразие, в богатството на нейните по-големи и по-малки 
градове, села и провинции и техните културни забележителности. Градовете и 
регионите са в конкуренция помежду си, но същевременно те се нуждаят от взаимно 
сътрудничество, за да бъдат конкурентни в световен мащаб. Обменът на опит и най-
добри практики относно развитието и реконструкцията на европейските градове е от 
изключително значение. Опитът на най-успелите, както и изпитанията, с които са се 
сблъсквали по-старите държави-членки, трябва да бъдат споделени с 
новоприсъединилите се. Институции, като Съветът на европейските общини и региони 
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(CEMR), Eвроградове (Eurocities), Института на ЕС за изследване на сигурността 
(EUKN), QeC ERAN и много други играят неизменна роля в това отношение.

Най-накрая по ред, но не по значение е, че е важно към градските проблеми да се 
подхожда в по-широкия контекст на разделението между градските и селските региони 
и да се гарантира хармонизираното развитие на вътрешните, по-широките региони и 
предградията.


