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Członkowie i partnerzy Intergrupy UR-
BAN byli bardzo zaangażowani w ne-

gocjacje dotyczące europejskiej polityki 
spójności po roku 2013, a w szczególności w 
kwestie dotyczące miast. W dniu 11 lipca eu-
rodeputowani z Komisji Rozwoju Regionalnego 
przegłosowali pakiet legislacyjny dotyczący 
przyszłości polityki spójności określający nową 
koncepcję wymiaru miejskiego.

Jan Olbrycht (EPL, Polska), przewodniczący 
Intergrupy URBAN i sprawozdawca raportu 
dotyczącego Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) zaproponował przezna-
czenie 5% środków z EFRR przydzielo-
nych na szczeblu krajowym na zintegrowane 
działania na rzecz zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich w funkcjonalnych ob-
szarach miejskich, a nie w miastach, jak 
zaproponowała Komisja Europejska.

Środki te powinny być wykorzystane jako 
“projekt pilotażowy”, którego głównym celem 
będzie zapewnienie podejścia zintegrowanego 
oraz współpracy różnych partnerów w obszarze 
miejskim. Zintegrowane działania na rzecz ro-
zwoju miast będą dopełniać inne inwestycje w 
miastach wdrażane w ramach programów ope-
racyjnych, jak ma to miejsce obecnie.

Zgodnie z przegłosowanym projektem 
rozporządzenia, działania te będą mogły być 
wdrażanie nie tylko dzięki zintegrowanym 
inwestycjom terytorialnym (ITI) zapro-
ponowanym przez Komisję, ale również w 
ramach szczegółowego programu operacyjne-
go lub szczegółowej osi priorytetowej. Pozwoli 
to regionom oraz miastom dostosować się do 

specyfiki regionalnych i krajowych przepisów,
a także wykorzystać istniejące struktury tam, 
gdzie jest to możliwe. 

Większa elastyczność

Eurodeputowani wprowadzili również 
większą elastyczność w zakresie przekaza-
nia zarządzania finansowaniem miastu 
lub istniejącemu organowi zarządzającemu 
funkcjonalnym obszarem miejskim. Podczas 
wdrażania działań na rzecz rozwoju miast, 
przekazanie zarządzania, biorąc pod uwagę 
skrajne sytuacje, może tylko oznaczać wybór 
projektów, lub w przypadku pełnego przeka-
zania mogłoby przybrać postać globalnej do-
tacji.

Europosłowie popierają również alokację 
0,2% środków z EFRR na innowacyjne 
działania w dziedzinie zrównoważonego 
rozwoju obszarów miejskich oraz wymianę 
doświadczeń, budowanie sieci powiązań oraz 
budowanie potencjału. Jednakże te ostatnie 
powinny się odbywać przy wykorzystaniu doty-
chczasowych programów oraz już istniejących 
organów. W konsekwencji, posłowie sprzeciwili 
się  ustanowieniu w rozporządzeniu “platformy 
na rzecz rozwoju obszarów miejskich”.

Wreszcie, europosłowie zaproponowali nowy 
element: promowanie współpracy mie-
jsko-wiejskiej, która jest bezpośrednią 
konsekwencją projektu pilotażowego RUR-
BAN, zainicjowanego przez Intergrupę URBAN, 
a która jest obecnie wdrażany przez Komisję 
Europejską.

FUNDUSZE STRUKTURALNE

Miejski wymiar polityki spójności 2014-2020

http://urban-intergroup.eu
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BADANIE

Miasta przyczyniają się
do powodzenia polityki spójności UE

Europejski Instytut Sieci Metropolitalnej 
(EMI) oraz Intergrupa URBAN opublikowali 

rezultaty przeprowadzonego badana ankie- 
towego, które miało na celu uzyskania opi-
nii przedstawicieli miast na temat przyszłego 
kształtu polityki spójności oraz zintegro- 
wanej polityki miejskiej.
109 respondentów, pracowników 
samorządowych zatrudnionych na szcze-
blu lokalnym, metropolitalnym oraz region-
alnym z całej Europy, przedstawiło swoje 
opinie na temat obecnego oraz przyszłego 
kształtu polityki spójności poprzez pierwszy 
internetowy kwestionariusz EMI oraz Inter-
grupy URBAN. 
Wyniki badania zostały oficjalnie zaprezen-
towane członkom Intergrupy URBAN przez 
Riesa Kamphofa z Europejskiego Insty-
tutu Sieci Metropolitalnej w dniu 5 lipca w 
Strasburgu. Odpowiedzi pokazały, że miasta 
uważają się za kluczowych “graczy”, jeżeli 
chodzi o sukces wdrażania polityki spójności 
UE.
Ankieta składała się z 28 pytań dotyczących 
obecnego okresu programowania (2007-
2013), jak również przyszłości i kształtu 
polityki spójności w latach 2014-2020. Re- 
spondenci byli proszenie m.in. o ocenienie 
programów współpracy międzyregionalnej 
oraz wykorzystania instrumentów finan-
sowych. 

Badani wyrazili swoją opinie na temat roli 
miast w przyszłej zintegrowanej polityce 
miejskie, jak również wymienili zagadnienia, 
na których według nich ta polityka powinna 
się skupić.

Więcej informacji: www.emi-network.eu  
i www.urban-intergoup.eu

Najważniejsze konkluzje z przeprowa- 
dzonej ankiety:

• Europejska Współpraca Terytorialna jest 
osiągającym największe sukcesy celem 
polityki spójności (2007-2013)

• Programy ukierunkowane na współpracę 
międzyregionalna (jak np. URBACT II, IN-
TERREG IVC) są lepiej znane niż konkretne 
instrumenty finansowe (jak np. JESSCIA,
JASMINE)

• Respondenci uważają, iż w przyszłej poli-
tyce spójności (2014-2020) miasta powin-
ny być odpowiedzialne za zarządzanie fun-
duszami strukturalnymi 

• Przyszła polityka spójności powinna prio-
rytetowo skupiać się na zwalczaniu ubóst-
wa oraz promowaniu integracji społecznej

• Potrzeba stworzenia polityki miejskiej na 
szczeblu europejskim
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Jaka powinna być rola miast w przyszłej polityce spójności?

Inne (sprecyzować)

Programowanie

Ocena

Zarządzanie

Wdrażanie



8 maja Intergrupa URBAN zorganizowała 
nieformalny lunch, na którym odbyła się 

debata eurodeputowanych z burmistrzami 
współpracującymi w ramach organizacji EU-
ROCITIES oraz ekspertami na temat ważnych 
dla miast aspektów projektów rozporządzeń 
funduszy strukturalnych 2014-2020.
Lunch odbył się w Parlamencie Europejskim w 
Brukseli w istotnym momencie pracy europosłów 
nad wstępnym projektem rozporządzeń. Spot-
kanie było doskonałą i dobrą w czasie okazją 
do bezpośredniej wymiany opinii pomiędzy 
burmistrzami, ekspertami wdrażającymi fun-
dusze strukturalne oraz członkami Intergrupy.
Uczestnicy lunchu podzieleni na cztery “stoły 
tematyczne” rozmawiali na temat kluczowych 
dla miast aspektów rozporządzeń takich jak: 
zapisy dotyczące partnerstwa, nowe terytori-
alne instrumenty wspierające zrównoważony 
rozwój obszarów miejskich, rola miast w ra- 
mach Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz funkcjonalne obszary miejskie.
Gospodarzem spotkania był Jan Olbrycht 
(EPL, Polska), przewodniczący Intergrupy UR-
BAN.  W lunchu wzięli udział również posłowie: 
Peter Simon (S&D, Niemcy), Joachim Zeller 
(EPL, Niemcy), Constanze Krehl (S&D, Niem-
cy), Oldřich Vlasák (EKR, Czechy), Marie-

Thérèse Sanchez-Schmid (EPL, Francja), 
Elisabeth Schroedter (Zieloni/WPE, Niemcy) 
i Cristina Gutiérrez-Cortines (EPL, Hiszpa-
nia) wraz z 20 burmistrzami i ekspertami z eu-
ropejskich miast. 

DEBATA

Burmistrzowie, eksperci i posłowie dyskutują
o wymiarze miejskim polityki spójności
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Organizacja EUROCITIES dąży do wzmoc-
nienia wymiaru miejskiego w projektach 
rozporządzeń:

1. Duże miasta muszą być bezpośrednio 
zaangażowane w partnerstwo, które będzie 
decydować o programach inwestycyjnych 
UE

2. Silny wymiar miejski powinien występować 
we wszystkich rozporządzeniach

3. Państwa członkowskie powinny być 
zobowiązane delegować środki finansowe
miastom i obszarom metropolitalnym, aby 
efektywniej rozwiązywać lokalne problemy 

4. Wybór miast mających delegowane 
zarządzanie funduszami musi być przej- 
rzysty, oparty na kryteriach opracowa- 
nych w każdym państwie członkowskim przy 
współpracy z miastami

URBAN - konferencje i spotkania

REKOMENDACJE EHF
Przystępne mieszkania mimo kurczącego się budżetu

24 maja Barbara Steenbergen, Dyrektor 
Europejskiego Biura Międzynarodowego 

Związku Lokatorów, zaprezentowałam 
członkom Intergrupy URBAN rekomendacje 
Europejskiego Forum Mieszkalnictwa (EHF) 
dotyczące mieszkalnictwa socjalnego. Zalece-
nia zostały opracowane na podstawie serii cz-
terech wykładów na temat wpływu kurczącego 
się budżetu na przystępne cenowo mieszka-
nia.
Barbara Steenbergen przypomniała, że wraz 
z pogłębiającym się kryzysem finansowym,
dostępność tanich mieszkań socjalnych jest 
pod ciągłą presją w Europie. Zauważyła 
także, że Unia Europejska powinna dążyć do 
tego, aby polityki mieszkalnictwa w krajach 

członkowskich oferowały takie zachęty dla 
właścicieli, dzięki którym podniesie się liczba 
przystępnych cenowo mieszkań.
Barbara Steenbergen podkreśliła również, że 
dla Europejskiego Forum Mieszkalnictwa ko-
nieczne jest stworzenie przejrzystej przyszłej 
polityki spójności UE, w której mieszkalnictwo 
i jego znaczenie w rozwoju miejskim jest prio-
rytetem. Członkowie EHF uważają również, że 
środki przeznaczone na mieszkalnictwo powin-
ny zostać zwiększone w przyszłej perspekty-
wie finansowej 2014-2020. Podsumowując,
Steenbergen stwierdziła, że Unia Europejska 
powinna przekazać miastom dużą rolę w dys-
kusji na temat przyszłej polityki spójności i 
programów operacyjnych.



SEMINARIUM

Zrównoważona mobilność miejska jako priorytet UE

14 czerwca członkowie Intergrupy URBAN 
spotkali się w Strasburgu z przedsta-

wicielami miast Bologni (Włochy), Funchal (Por-
tugalia) i Utrechtu (Holandia), partnerami pro-
jektu CIVITAS MIMOSA, aby przedyskutować 
temat “zrównoważonej mobilności w miastach 
w czasach kryzysu”.
CIVITAS jest flagowym projektem UE
dotyczącym zrównoważonej mobilności mie-
jskiej finansowanym w ramach Siódmego Pro-
gramu Ramowego. Projekt ma na celu pro-
mowanie zrównoważonej mobilności, tworząc 
innowacyjne rozwiązania w celu ogranicze-
nia ruchu drogowego w miastach, poprawę 
bezpieczeństwa na drogach, poprzez rozwijanie 
sieć transportu publicznego oraz zwiększanie 
świadomość wykorzystania pojazdów i paliw 
alternatywnych, pamiętając przy tym o pozy-
tywnym wpływie na środowisko.
Podczas seminarium, przedstawiciele miast 
dyskutowali o innowacyjnych pomysłach i 
działaniach, które podjęli w ramach projektu w 
pięciu miastach: Bologni (Włochy), Utrechcie 
(Holandia), Talinie (Estonia), Gdańsku (Pol-
ska) oraz Funchal (Portugalia).
Dzięki przedstawionym innowacyjnym 
narzędziom i pomysłom wykorzystywa-
nym w ramach projektu CIVITAS MIMOSA, 
członkowie Intergrupy URBAN mieli okazję 
lepiej rozpoznać możliwości finansowania pro-
jektów dotyczących mobilności w miastach w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego. Miasta partnerskie w szczególności 

zarekomendowały utworzenie “szybkiej ścieżki 
finansowania” dla miast, które wykazały pewne
doświadczenie w zakresie zrównoważonej 
mobilności miejskiej.  
W spotkaniu wzięło udział wielu europosłów, 
którzy są zaangażowani w negocjacje dotyczące 
kształtu polityki spójności po 2013 roku. Wśród 
nich znaleźli się m.in. przewodniczący Inter-
grupy URBAN Jan Olbrycht (EPL, Polska), 
który jest również głównym sprawozdawcą ra- 
portu dotyczącego Europejskiego Funduszu Ro-
zwoju Regionalnego oraz wiceprzewodniczący 
Intergrupy Lambert van Nistelrooij (EPL, 
Holandia), współodpowiedzialny za pro-
jekt sprawozdania dotyczący rozporządzenia 
ustanawiającego wspólne przepisy do fun-
duszy strukturalnych.
Poseł Jan Olbrycht zwrócił uwagę na 
efektywność wykorzystania funduszy w ostat-
nich 4 latach zaprezentowaną przez 5 part-
nerskich miast, podkreślił również znaczenie 
zrównoważonej mobilności miejskiej, która 
powinna być priorytetem politycznym Parla-
mentu Europejskiego.
Eurodeputowany zaznaczył również 
konieczność zacieśnienia powiązań pomiędzy 
badaniami nad innowacyjnymi rozwiązaniami, 
a ich wdrażaniem. Do tego potrzebne są 
środki m.in. z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego, które finansują projekty UE
dotyczące działań na rzecz zrównoważonego 
rozwoju.
Więcej informacji: www.civitas-mimosa.eu
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Członkowie Intergrupy URBAN dyskutowali o “zrównoważonej mobilności w 
miastach w czasach kryzysu” z przedstawicielami miast Bologna (Włochy), 
Funchal (Portugalia) i Utrechtu (Holandia), partnerami projektu CIVITAS MI-
MOSA (© Grupa EPL & CIVITAS MIMOSA).
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PROJEKT URBACHINA
Zrównoważona urbanizacja w Chinach

Eurodeputowana Karima Delli (Zieloni/WPE, 
Francja), wiceprzewodnicząca intergrupy 

URBAN, wzięła udział w konferencji dotyczącej 
możliwości finansowania projektów związanych
ze zrównoważoną energią w przyszłej per-
spektywie finansowej, która odbyła się 19 czer- 
wca w Brukseli w ramach Europejskiego Ty-
godnia Zrównoważonej Energii.
Seminarium było okazją do przypomnienia 
jak inwestycje w efektywną i zrównoważoną 
energię są ważne w czasach kryzysu gospo-
darczego, społecznego i środowiskowego oraz 
jak te inwestycje są istotne dla osiągnięcia eu-
ropejskich celów strategicznych. 
“Inwestycje w zrównoważoną energię w  
momencie, gdy ceny energii nieustan-
nie wzrastają, są sposobem do ponowne-
go ożywienia naszych gospodarek przez 
tworzenie przyszłościowych zielonych miejsc 
pracy oraz przez redukowanie naszej energe-
tycznej zależności i energetycznego ubóstwa” 

- powiedziała eurodeputowana.
Karima Delli przypomniała również, że 
potrzebujemy przede wszystkim ambitne-
go, wieloletniego europejskiego budżetu, 
który zapewniałby środki na inwestycje w 
energię, których Europa potrzebuje. Jako 
współsprawozdawca raportu dotyczącego Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
posłanka podkreśliła rolę funduszy struktural-
nych w przyszłej polityce spójności po roku 
2013. Delli zwróciła również uwagę na rolę 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w konkretnych sektorach takich jak np. 
mieszkalnictwo, w którym efekt dźwigni jest 
szczególnie ważny w zakresie rentowności i 
wzrostu zatrudnienia na poziomie lokalnym.
Ostatecznie Karima Delli wezwała, aby 
różne instrumenty finansowe były lepiej koor-
dynowane, dostęp do nich łatwiejszy oraz 
aby były planowane długoterminowo w celu 
przyciągnięcia nowych inwestorów.

Jan Olbrycht - ASP 14E101 - jan.olbrycht@europarl.europa.eu - tel.: +32 (0)2 28 455 11
Arlene McCarthy - ASP 13G351 - arlene.mccarthy@europarl.europa.eu - tel.: +32 (0)2 28 455 01
Oldřich Vlasák - WIB 03M113 - oldrich.vlasak@europarl.europa.eu - tel.: +32 (0)2 28 453 57
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid - ASP 13E158 - marie-therese.sanchez-schmid@europarl.europa.eu - tel.: +32 (0)2 28 457 83
Karima Delli - ASP 08H342 - karima.delli@europarl.europa.eu - tel.: +32 (0)2 28 453 62
Ramona Mănescu - ASP 08G254 - ramonanicole.manescu@europarl.europa.eu - tel.: +32 (0)2 28 458 65
Lambert van Nistelrooij - ASP 12E142 - lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu - tel.: +32 (0)2 28 454 34
Peter Simon - ASP 12G146 - peter.simon@europarl.europa.eu - tel.: +32 (0)2 28 455 58
Rui Tavares - ASP 07F265 - rui.tavares@europarl.europa.eu - tel.: +32 (0)2 28 456 52

KONTAKTY

UE TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII 
Potrzeba środków finansowych na zrównoważoną energię

URBAN - głos w Europie

1 czerwca poseł Jan Olbrycht (EPL, Polska), przewodniczący intergrupy 
URBAN, spotkał się w Brukseli z delegacją europejskich i chińskich 

naukowców zaangażowanych w Projekt URBACHINA „Zrównoważona 
Urbanizacja w Chinach: Perspektywa historyczna i porównawcza, Trendy 
2050″.

URBACHINA jest czteroletnim projektem zapoczątkowanym w ram-
ach Siódmego Programu Ramowego Komisji Europejskiej z budżetem 
sięgającym 3,3 miliona Euro. Jest on realizowany przez konsorcjum 
jedenastu europejskich oraz chińskich uczelni pod przewodnictwem 
Krajowego Centrum Badań Naukowych we Francji (CNRS).

Projekt skupia się na analizie i definicji trendów, które występują w
procesie rozwoju miast w Chinach oraz definicji możliwych scenariuszy
w przyszłości, w odniesieniu do koncepcji zrównoważonego rozwoju, ze 
szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień: podstawy in-
stytucjonalne i kształt polityk, własność gruntów i podziały miejsko-wie-
jskie, infrastruktura i usługi dla zrównoważonej urbanizacji oraz tradycja 
i nowoczesny styl życia w miastach.

Więcej informacji o projekcie: www.urbachina.eu


