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PRZYGOTOWAWCZE

Współpraca na rzecz rozwoju miejskiego
pomiędzy UE a krajami trzecimi
sprawie rozwoju miast, partnerstwa miast i wsi
oraz granicznych obszarów miejskich.
Posłowie chcieli, aby zakres działania przygotowawczego obejmował organizację wizyt
studyjnych dla aktorów polityki miejskiej, seminariów i warsztatów mających na celu wymianę
doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy UE i
krajami trzecimi na podstawie konkretnych
przykładów innowacyjnej współpracy miast. W
planie jest również stworzenie i udostępnienie
nowego narzędzia w Internecie, które umożliwi
władzom europejskich miast znaleźć partnerów
z poza Unii do współpracy w wybranej przez
siebie tematyce.

o sukcesie projektu pilotażowego “RURBAN”, eurodeputowani, członkowie Intergrupy URBAN w Parlamencie Europejskim
zaproponowali kolejne działanie przygotowawcze pt. “Miasta świata: współpraca UE z krajami trzecimi na rzecz rozwoju miejskiego”. Po
przyjęciu 20 listopada 2013 roku na sesji plenarnej budżetu na rok 2014, eurodeputowani
przeznaczyli sumę 2 milionów euro na rzecz
unijnej polityki regionalnej i miejskiej na lata
2014 i 2015 w wymiarze międzynarodowym.
Pierwsze projekty związane z wprowadzeniem
tej inicjatywy rozpoczną się już w przyszłym
roku.
Polityka spójności UE stała się bez wątpienia
wzorem do naśladowania dla wielu krajów na
całym świecie. Protokoły dotyczące ustaleń w
sprawie współpracy regionalnej zostały już podpisane z Chinami, Rosją, Brazylią oraz Ukrainą.
Wzmocniona została również współpraca UE z
Mołdawią, Gruzją, Chile, Argentyną, Peru, RPA,
Urugwajem i Japonią.

Projekt “RURBAN”
“RURBAN” to projekt zainicjowany przez
członków Intergrupy URBAN, realizowany w
okresie dwóch lat przez Komisję Europejską.
Konkluzje z realizacji tego projektu zostały
przedstawione podczas 9 edycji Konferencji Rozwoju Polityki Obszarów Wiejskich zorganizowanej przez OECD w dniach 23-25 października w
Bolonii, podczas której zaprezentowano raport
pt. “Partnerstwo miejsko-wiejskie: zintegrowane podejście do rozwoju gospodarczego”.
Zaprezentowany raport jest podstawowym
dokumentem
pozwalającym
zrozumieć
zmieniające się relacje między obszarami
miejskimi i wiejskimi. Koncentruje się na
wykorzystaniu
partnerstw
miejsko-wiejskich, jako podejściu które pomaga wzmocnić
i lepiej zarządzać zależnościami zachodzącymi
pomiędzy miastem i wsią. Raport wyszczególnia cechy tych partnerstw i czynniki, które
mogą utrudniać, a także umożliwić współpracę
miast i wsi.
Więcej informacji: www.oecd.org/gov/regionalpolicy/rural-urban-partnerships-an-integratedapproach-to-economic-development.htm

Promowanie
wymiany
doświadczeń
pomiędzy UE a krajami trzecimi
Bezsprzecznym jest, że dialog pomiędzy Unią
Europejską a krajami trzecimi, będący stałą
częścią relacji dyplomatycznych UE, zasługuje
na dalsze wsparcie. Co więcej, członkowie
Intergrupy URBAN uważają, że współpraca
z krajami trzecimi powinna w szczególności
koncentrować się na niektórych aspektach reformy polityki spójności takich jak wzmocniony
wymiar miejski.
Realizacji tego celu służy działanie przygotowawcze wynegocjowane przez członków
Intergrupy URBAN i wpisane w budżet unijny
na rok 2014, które ma na celu promowanie
wymiany doświadczeń pomiędzy państwami
członkowskimi Unii i krajami trzecimi w dziedzinie
rozwoju terytorialnego, a w szczególności w
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URBAN - konferencje i spotkania
MARSYLIA

Odznaczenie Europejska Stolica Kultury i jego wpływ
na rozwój regionalny i miejski

W

dniach od 12 do 14 października 2013
roku, wybrani członkowie Intergrupy URBAN wzięli udział w wizycie studyjnej do Marsylii
(Francja) uhonorowanej tytułem Europejskiej
Stolicy Kultury 2013. Wizyta została zorganizowana z inicjatywy eurodeputowanej MarieThérèse Sanchez-Schmid (EPL, Francja). Inwestycja wynosząca ponad 600 milionów euro,
w tym 1,5 miliona ze środków UE oraz napływ
ponad 6 milionów turystów od początku roku
pokazują, że tytuł Europejskiej Stolicy Kultury
już teraz okazał się wielkim sukcesem dla tego
śródziemnomorskiego miasta.
Wizyta studyjna okazała się nie tylko idealną
okazją, aby zwiedzić miasto odznaczone tym
tytułem, ale również, aby ocenić jego wpływ
na ogólny rozwój regionu i miasta. Uczestnicy mieli okazję zauważyć, w jakim stopniu
to odznaczenie wpłynęło na rewitalizację obszarów miejskich Marsylii.

Uczestnicy podróży oceniali wpływ tytułu Europejskiej Stolicy Kultury na rozwój regionalny i miejski w Marsylii.

Podczas trzech dni wizyty, uczestnicy wzięli
udział w oﬁcjalnej inauguracji odnowionego i
rozbudowanego Muzeum Historii Marsylii, które
znajduje się w miejscu gdzie przed dwudziestoma sześcioma wiekami założono pierwsze miasto. Wraz z europosłanką i zastępcą mera Marsylii ds. Turystyki, Dominique Vlasto (EPL,
Francja) uczestnicy zwiedzili muzeum tuż przed
jego oﬁcjalnym otwarciem. Podczas wizyty w ratuszu, członkowie delegacji dowiedzieli się więcej na temat ustaleń ﬁnansowych
programu Marsylia-Prowansja 2013, w które
zaangażowana była Unia Europejska, Francja,
region Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże,
departament Bouche-du-Rhone, miasta partnerskie oraz inwestorzy prywatni.

Iosif Matula (EPL, Rumunia) (z lewej), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (EPL,
Francja) i Dominique Vlasto (EPL, Francja) (w prawej) podczas uroczystości inauguracji powiększonego Muzeum Historii Marsylii.

Dyrektor generalny stowarzyszenia MarsyliaProwansja 2013, Jean-Francois Chougnet
opowiedział uczestnikom o trudnościach, z jakimi musieli się zmierzyć organizatorzy, aby
namówić do udziału w przedsięwzięciu niektóre
północne dzielnice miasta, w których utworzyły
się biedne getta.
Dyrektor merostwa Marsylii, Jean-Claude
Gondard podkreślał, że odznaczenie tytułem
Europejskiej Stolicy Kultury odmieniło miasto oraz przyczyniło się do stymulacji rynku
pracy, turystyki i atrakcyjności gospodarczej
dla przedsiębiorców. Przypomniał, że nadanie
tego tytułu pozwoliło przyspieszyć inwestycje
prywatne i publiczne.
Członkowie delegacji wybrali się również do
Pavillon M (platformy informacyjnej programu Marsylia-Prowansja 2013) oraz do
nowego Muzeum Cywilizacji Europejskich
i Śródziemnomorskich, które po niespełna
trzech miesiącach od otwarcia uplasowało się
na 49 miejscu najchętniej zwiedzanych muzeów na świecie.

Nowe Muzeum Cywilizacji Europejskich i Śródziemnomorskich, znajdujące się w
starym porcie jest jednym z głównych osiągnięć programu Marsylia-Prowansja 2013.
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Promowanie rozwoju prywatnego rynku
wynajmu mieszkań

ałożona w 1923 roku i zrzeszająca 30 organizacji Międzynarodowa Unia Właścicieli
Mieszkań (UIPI) zorganizowała 12 listopada
konferencję, na której zaprezentowano raport
na temat właścicieli nieruchomości w Europie.
Gospodarzem spotkania był przewodniczący
Intergrupy URBAN, poseł Jan Olbrycht (EPL,
Polska).
“Raport ‘Właściciele nieruchomości w Europie’ to doskonała analiza prywatnego sektora mieszkalnictwa” powiedział Olbrycht.
Podkreślił, że rynek mieszkalnictwa jest od lat
jednym z głównych punktów zainteresowania Intergrupy URBAN oraz przypomniał, że
wcześniejsze debaty dotyczyły m.in. mieszkalnictwa w Europie oraz stosowania przepisów
dotyczących pomocy państw w odniesieniu do
mieszkań socjalnych.
“Właściciele nieruchomości w Europie” to analiza porównawcza rynków wynajmu mieszkań
w Europie, przedstawiona z punktu widzenia
głównych podmiotów tego sektora. Raport
łączy szczegóły dotyczące prawa najmu, systemów podatkowych oraz polityki planowania, obowiązujących w 12 krajach Unii oraz
Norwegi, zbadanych na potrzeby raportu. Dokument pokazuje również, że Europa posiada
zróżnicowane rynki mieszkalnictwa prywat-

Międzynarodowa Unia Właścicieli Mieszkań zaprezentowała swój raport pt. “Właściciele
nieruchomości w Europie” będący analizą porównawczą prywatnego rynku wynajmu
mieszkań w Europie.

nego. W raporcie kraje są klasyﬁkowane wg
trzech kategorii najmu mieszkań i lokali handlowych: “pro-wynajmujący”, “pro-najemca” i
“neutralny”.
W spotkaniu wzięło udział ponad 50 osób m.in.
posłowie, przedstawiciele Komisji Europejskiej, władz lokalnych oraz interesariusze sektora przemysłu i nieruchomości.
Więcej informacji: www.uipi.com/modules/
wfchannel/html/Landlords.pdf

BADANIE

Lepszy “wzór terytorialny” dla spójności w Europie

C

złonkowie Intergrupy URBAN spotkali się
21 listopada w Strasburgu w celu omówienia prac wykonanych w ciągu ostatnich
trzech lat przez grupę roboczą sieci EUROCITIES dotyczących obszarów metropolitalnych.
Podczas spotkania został przedstawiony raport “Obszary Metropolitalne w Akcji” (MAIA),
który analizuje z praktycznego punktu widzenia współpracę w obszarach metropolitalnych
38 miast.
Wśród tych miast raport wymienia 95
przykładów wyjątkowej współpracy. Badanie
wyjaśnia niedawny rozwój tych partnerstw i
poddaje je ocenie.
EUROCITIES w swoim raporcie podkreśla, że
w większości europejskich miast granice administracyjne powinny być ustalone na nowo.
Ludność obecna na obszarach metropolii w
Europie przekracza średnio o 70% ludność
żyjącą na obszarach miejskich wyznaczonych
przez granice administracyjne. Ta różnica jest

jeszcze większa, jeżeli weźmiemy pod uwagę
odległości pokonywane przez mieszkańców
między miejscem zamieszkania a pracą. W
tym wypadku ludność na tych obszarach jest
2,3 razy większa niż w samych miastach.
Autorzy raportu pokazali, że współpraca na
tych obszarach wynika ze wspólnej obserwacji
nieodpowiedniego wydzielenia granic administracyjnych i realiów rozwoju. Dodatkową
motywacją autorów była również pilność
podjęcia działań, ponieważ budowanie takich
partnerstw jest czasochłonne i wymaga zwykle
długoterminowego zaangażowania politycznego, tak aby mogły one skutecznie trwać.
Uczestnicy spotkania poprosili eurodeputowanych, aby uznali i wsparli takie funkcjonalne
struktury współpracy, które przyczyniają się do
integracji europejskiej poprzez bardziej funkcjonalne i lepiej skalibrowane sieci spójności
terytorialnej.
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URBAN - głos w Europie
URBACT
Zainteresowanie nowym instrumentem polityki miejskiej
podczas Uniwersytetu Letniego

P

rzewodniczący Intergrupy URBAN, poseł
Jan Olbrycht (EPL, Polska) podsumował
debaty w pierwszym dniu Letniego Uniwersytetu URBACT’u, który odbył się w dniach 2830 sierpnia w Dublinie. W drugiej edycji tego
wydarzenia wzięło udział ponad 300 przedstawicieli miast partnerskich URBACT’u oraz interesariuszy z całej Europy zaangażowanych w
tworzenie polityki miejskiej.
W czasie swojego przemówienia Jan Olbrycht
podkreślił, że lokalne władze muszą określić kierunek dla wyzwań w miastach, a jednocześnie
urzędnicy muszą posiadać wystarczający zakres możliwości, aby móc działać w terenie.
Wcześniej, Micheal Ralph z dyrekcji general-

nej ds. polityki regionalnej i miejskiej Komisji
Europejskiej oraz przewodniczący irlandzkiego
komitetu monitorującego URBACT, Michael
Layde, zaprezentowali orientację funduszy
strukturalnych w nowym okresie programowania na lata 2014-2020. Podkreślali oni znaczenie nowych narzędzi takich jak zintegrowane
inwestycje terytorialne (ITI) czy narzędzie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
(CLLD). Przypomnieli również, że URBACT
powinien skupić się na obserwowaniu realizacji projektów i badaniu rezultatów przyszłej
polityki spójności oraz powinien wspierać Sieć
Rozwoju Miast.

CECODHAS

18

25 lat poświęconych mieszkalnictwu publicznemu,
spółdzielczemu i społecznemu

listopada odbyło się przyjęcie z okazji 25 lat istnienia CECODHAS Housing Europe, europejskiego stowarzyszenia
mieszkalnictwa publicznego, spółdzielczego i
społecznego. Przyjęcie zostało zorganizowane
przez wiceprzewodniczącą Intergrupy URBAN,
posłankę Karimę Delli (Zieloni/WPE, Francja),
której raport na temat mieszkalnictwa socjalnego w UE został przyjęty przez Parlament Europejski podczas czerwcowej sesji plenarnej.
W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele 42
organizacji członkowskich CECODHAS z całej
Europy oraz przedstawiciele organizacji partnerskich zajmujących się bardziej rozległą
tematyką mieszkalnictwa w Unii.
“Mieszkalnictwo socjalne i publiczne to stały
element walki z nierównościami społecznymi
oraz niezbędne narzędzie dla przyszłego rozwoju” powiedziała Karima Delli witając gości.
“Wraz z przyjęciem sprawozdania przez Parlament Europejski, w tym roku po raz pierwszy
mieszkalnictwo socjalne znalazło się na eu-

ropejskiej agendzie politycznej. Przed nami
jest jednak długa droga, aby dzisiejsze deklaracje nie zostały jutro zapomniane” dodała.
Uczestnicy wydarzenia świętowali 25 lat inicjatywy na rzecz mieszkalnictwa społecznego,
publicznego i spółdzielczego oraz przygotowali bilans problemów jakie mogą się pojawić w
przyszłości. Przewodniczący Intergrupy URBAN, poseł Jan Olbrycht (EPL, Polska), jako
sprawozdawca Parlamentu do rozporządzenia
na temat Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 i jeden ze specjalistów w dziedzinie mieszkalnictwa socjalnego
w Europie również wziął udział w uroczystości.
“Miło jest stać obok partnerów mających ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie na
europejskiej scenie politycznej” powiedział.
“Parlament Europejski jest instytucją, która
podejmuje decyzje polityczne, które będą
kształtowały przyszłość Europy i musimy o
tym przypominać podczas następnych eurowyborów” dodał.

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
KONTAKTY 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
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