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Prace intergrupy URBAN skupiają się 
na wielu tematach związanych ze 

zrównoważonym rozwojem terenów miejs-
kich, takich jak:
 ochrona środowiska i efektywność ener-
getyczna
 transport miejski
 mieszkalnictwo
 aspekty społeczne (wykluczenie społeczne, 
migracja, starzenie się społeczeństwa)
 usługi publiczne
 lokalne finanse publiczne oraz wpływ
kryzysu gospodarczego i finansowego na
miasta

Główne cele intergrupy URBAN to:
 monitorowanie prac legislacyjnych i nie- 

legislacyjnych różnych komisji Parlamentu 
Europejskiego dotyczących tematyki miej 
-skiej
 praca nad wspólnymi strategiami UE
 akcentowanie potrzeb miejskich na agen-
dzie polityk unijnych
 aktywne zaangażowanie w prace nad u- 
stawodawstwem Unii Europejskiej
 nieustanny kontakt z naszymi partnerami 
i praktykami
 informowanie o implementacji unijnych 
polityk w miastach

Członkowie intergrupy spotykają się co 
miesiąc w Strasburgu. Międzynarodowe kon-
ferencje są organizowane przy współpracy 
z partnerami w Brukseli oraz za granicą.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Intergrupa URBAN jest ponadpartyjnym i 
międzykomisyjnym ciałem, które charakteryzu-
je się horyzontalnym podejściem w dyskusji na 
tematy miejskie. Nie ma ona żadnego silnego 
powiązania z jedna grupą polityczną, jedną 
komisją parlamentarną czy jednym z partnerów.

Intergrupa URBAN (poprzednio nazywana “UR-
BAN-Housing”) została założona i działała z su-
kcesem w parlamentarnej kadencji 2004-2009, 
by zapewnić odpowiednie odzwierciedlenie prob-
lemów miejskich w decyzjach Parlamentu Eu-
ropejskiego.

GENEZA

“Szanowne koleżanki i koledzy, szanowni przyjaciele URBANa!
Jest mi niezmiernie miło przekazać w Wasze ręce pierwszy numer biuletynu inter-
grupy URBAN pracującej w Parlamencie Europejskim. Nasza intergrupa skupia 
niemalże 70 posłów do Parlamentu Europejskiego pracujących we wszystkich 
komisjach parlamentarnych i reprezentujących większość krajów Unii Europejskiej 
oraz wszystkie grupy polityczne w Parlamencie. 

150 organizacji partnerskich ze szczebla lokalnego, regionalnego, narodowego i europejskiego, które 
reprezentują interesy miast europejskich lub pracują w dziedzinach związanych z rozwojem miast , śledzi 
naszą codzienną pracę. Miło mi jest poinformować, że 58 z nich zdecydowało się zostać naszym oficjal-
nym partnerem.
Zorganizowaliśmy już kilka spotkań w Strasburgu i konferencji w Brukseli w celu przedyskutowania klu- 
czowej roli, jaką odgrywają miasta w znajdowaniu lokalnych rozwiązań dla problemów globalnych. Miej- 
my nadzieję, że praca intergrupy URBAN pomoże im rozwiązać niektóre z ich własnych problemów.”          
         Jan OLBRYCHT
         Przewodniczący intergrupy URBAN
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KIM JESTEŚMY?
   Zarząd intergrupy URBAN

Jan Olbrycht, EPL
Polska
Przewodniczący

Arlene McCarthy, S&D
Wielka Brytania
I Wiceprzewodnicząca

Oldřich Vlasák, EKR
Republika Czeska
II Wiceprzewodniczący

Sophie Auconie, EPL
Francja
Wiceprzewodnicząca

Karima Delli, Zieloni/WPE
Francja
Wiceprzewodnicząca

Ramona Mănescu, ALDE
Rumunia
Wiceprzewodnicząca

Lambert van Nistelrooij, EPL
Holandia
Wiceprzewodniczący

Peter Simon, S&D
Niemcy
Wiceprzewodniczący

Rui Tavares, GUE/NGL
Portugalia
Wiceprzewodniczący

Ponad 70% populacji Unii Europejskiej zamieszkuje tereny miejskie. Miasta coraz 
częściej są postrzegane jako wiodąca siła lokalnych gospodarek, ale równocześnie 
wiele problemów natury społecznej i środowiskowej koncentruje się na obszarach 
zurbanizowanych.
Zgodnie z zasadą subsydiarności polityka miejska nie podlega kompetencjom Unii 
Europejskiej. Jednakże trzy czwarte unijnego ustawodawstwa jest wdrażane na 
poziomie lokalnym i regionalnym i ma bezpośredni wpływ na miasta europejskie.

“Nasza praca będzie kontynuowana.
Tematyka miejska zajmuje coraz ważniejsze miejsce

w politykach UE.”

Jan Olbrycht
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14 września 2010 intergrupa URBAN 
zorganizowała wraz z EUROCITIES 

(stowarzyszeniem dużych miast europej- 
skich) i regionem Bruksela konferencję 
pt.: “Bardziej miejskie, bardziej spójne. 
Wartość dodana miejskiego wymiaru polity- 
ki spójności.” 
Posłowie z intergrupy, przedstawiciele belgi-
jskiej prezydencji UE oraz Johannes Hahn 
- europejski Komisarz ds. polityki regional-
nej wyrazili, podczas tego spotkania na wy- 
sokim szczeblu, swoje poparcie dla centralnej 
roli miast w przyszłej polityce spójności.
Sophie Auconie (Francja, EPL), 
Wiceprzewodnicząca intergrupy, wzięła udział 
w debacie otwierającej z Komisarzem Hah-
nem. “Rozwój miejski to mądra inwestycja 
w życiu milionów Europejczyków” powiedział 
komisarz Hahn. “Chcemy zamknąć lukę w 
polityce spójności angażując urzędników 
miejskich, którzy najlepiej znają potrzeby 
ludzi” dodał. 
Peter Simon (Niemcy, S&D), 
Wiceprzewodniczący intergrupy, wziął udział 
w pierwszej debacie panelowej o zintegro- 
wanym podejściu, jakie zostało przyjęte 
przez miasta. “Dotacje z funduszy struk-

KOMISARZ HAHN

“Rozwój miejski to mądra inwestycja”

Sophie Auconie (Francja, EPL) (z prawej) i Komisarz Johannes Hahn (w tle) o- 
tworzyli konferencję.

Peter Simon (Niemcy, S&D) (po lewej) podczas pierwszej debaty panelowej na te-
mat podejścia zintegrowanego w miastach. 

KOMISARZ OETTINGER

“Rozwiązania lokalne są często kluczem do sukcesu”

turalnych mogłyby być używane efektywniej 
i z większym zorientowaniem na cele, jeżeli 
partnerzy lokalni angażowani byliby przez 
podmioty odpowiedzialne za programy ope- 
racyjne na szczeblu centralnym już na etapie 
programowania” powiedział Peter Simon. 
Jan Olbrycht (Polska, EPL), Przewodniczący 
intergrupy, wypowiedział się natomiast pod-
czas drugiej debaty panelowej na temat 
głównych zasad potrzebnych do pracy w 
ramach partnerstwa. “W polityce spójności 
chodzi o rozwój, a nie o prostą redystry-
bucje środków. Pomimo iż specjalny nacisk 
położony powinien zostać na regiony mniej 
rozwinięte, międzynarodowo wychwalany 
europejski model rozwoju miejskiego nie 
powinien zostać przysłonięty” powiedział 
Jan Olbrycht. “Kwitnące miasta Europy są 
biletem dla globalnej konkurencyjności Unii” 
dodał.
Karima Delli (Francja, Zieloni/WPE), 
Wiceprzewodnicząca intergrupy, 
zaproponowała natomiast podczas ostatniej 
debaty metody wyboru odpowiedniej skali 
geograficznej projektu.

Konferencja “Wspieranie miast dla 
zrównoważonych rozwiązań” zorganizo- 

wana w Parlamencie Europejskim 16 września 
2010 przez intergrupę URBAN i intergrupę 
“Zmiany klimatyczne, bioróżnorodność i ro-
zwój zrównoważony”, przy współpracy z EU-
ROCITIES, podkreśliła rolę miast jako ge- 

neratorów “zielonego wzrostu”. 
Uczestnicy konferencji, która prowadzona 
była przez Wiceprzewodniczącą intergrupy 
URBAN Karimę Delli (Francja, Zieloni/
WPE) oraz Przewodniczącego sekcji “En-
ergia” intergrupy “Zmiany klimatyczne, 
bioróżnorodność i rozwój zrównoważony” 
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Karima Delli (Francja, Zieloni/WPE) (w środku) i Komisarz Günther Oettinger (z 
prawej).

Vittorio Prodi (Włochy, S&D), przypom-
nieli, że miasta są głównymi podmiota-
mi realizującymi unijny cel 3x20% oraz 
łagodzącymi i dostosowującymi się do zmi-
an klimatycznych.
Karima Delli podkreśliła, że “połowa 
ludności świata żyje w miastach, w Europie 
liczba ta sięga 70%. Miasta produkują ¾ 
emisji CO2 i zużywają 80% energii. Dlatego 
właśnie walka ze zmianami klimatycznymi 
wygrana zostanie w miastach.”
“Podkreślenie miejskiego i terytorialne-
go wymiaru na agendzie europejskiej i 
w przyszłej polityce spójności powinno 
umożliwić wzmocnienie roli miast jako 
głównych podmiotów zrównoważonego 
wzrostu” dodała. 
Miasta mogą przyspieszyć przejście od 
czysto ekonomicznego wzrostu do bardziej 
kompleksowego podejścia do rozwoju jak 
podkreślił Vittorio Prodi.  
“Lokalne rozwiązania są często kluczem do 
sukcesu” stwierdził Günther Oettinger, 
europejski Komisarz ds. energii. Podkreślał 

on rolę Konwentu Burmistrzów w gwaran-
towaniu zastosowania unijnych wytycznych 
w ramach walki ze zmianami klimatycznymi 
przez europejskie miasta i regiony.
Konferencja skupiła ponad 100 uczestników, 
w tym posłów do PE, przedstawicieli Komisji 
Europejskiej, krajów członkowskich, organ-
izacji pozarządowych, jak również organiza-
cji akademickich i sektora prywatnego.

AGENDA INTERGRUPY URBAN
Konferencje organizowane przez intergrupę Konferencje organizowane przez członków

11 listopada, 15:00-17:00
Spotkanie z Siecią Edge Cities w celu przedyskuto- 
wania stanowiska EP w sprawie bardziej proaktyw- 
nej roli politycznej szczebla lokalnego.
Parlament Europejski, ASP 3F383
Koordynacja Jan Olbrycht

26 listopada
Smart Urban Day w Pradze, Republika Czeska 
Koordynacja Oldřich Vlasák

9 lutego 2011 (do potwierdzenia)
Konferencja z Europejskim Forum Polityk Architek-
tonicznych pt.: “Rozwój europejskich obszarów 
metropolitarnych: jaka perspektywa w przyszłych 
programach?”
Koordynacja Karima Delli

1 grudnia, 15:00-18:00
Konferencja o zrównoważonej mobilności i plano- 
waniu: europejskie wyzwania metropolii
Komitet Regionów, JDE 51
Koordynacja Karima Delli

16 marca 2011 (do potwierdzenia)
Konferencja kończąca Projekt SUITE (Social and 
Urban Inclusion Through Housing)
Koordynacja Karima Delli

9 grudnia, 14:00-18:00
Konferencja o efektywności energetycznej i EFRR
Parlament Europejski, ASP A5E1
Koordynacja Karima Delli

KONTAKTY
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