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“S

zanowne koleżanki i koledzy,
drodzy
partnerzy,
mam
przyjemność zaprezentować wam
to 14 już wydanie Newslettera Intergrupy
URBAN, które jest jednocześnie pierwszym
w 8 kadencji Parlamentu Europejskiego.
Chciałbym podziękować Wam wszystkim
za okazane Intergrupie URBAN wsparcie.
Przyjemnie było patrzeć jak partnerzy, ale i
posłowie do Parlamentu Europejskiego silnie
nalegali na utworzenie Intergrupy na trzecią
już kadencję.
Byłem pozytywnie zaskoczony natychmiastową reakcją organizacji partnerskich, które przygotowały strategie i plany działań. Zaskoczyło mnie również tak
duże zainteresowanie ze strony posłów. Intergrupa URBAN mogła odnowić swoją
działalność dzięki wsparciu trzech grup politycznych i jest obecnie jedną z 28
intergrup działających w Parlamencie Europejskim. Jestem zaszczycony ponownym wyborem na przewodniczącego i chciałbym serdecznie przywitać wszystkich
87 członków i 107 organizacji partnerskich, z którymi będziemy współpracować.
Mam nadzieję, że Intergrupa będzie ponownie forum debat i wylęgarnią dobrych
pomysłów i praktyk. Razem możemy jeszcze więcej.”
Jan Olbrycht
Przewodniczący Intergrupy URBAN

KIM

JESTEŚMY

(S&D, Niemcy), Lambert van Nistelrooij
(EPL, Holandia) oraz przewodniczący Jan
Olbrycht (EPL, Polska) będą sterować
pracami Intergrupy przez następne pięć
lat.
Od grudnia ponad dwadzieścia nowych organizacji wyraziło chęć współpracy. Obecnie Intergrupa liczy 107 organizacji partnerskich i 87 członków.

Intergrupa URBAN wznowiła prace w grudniu 2014 roku. Ponad 70 posłów wyraziło
zainteresowanie członkostwem. Pierwsze
spotkanie zainteresowanych stron, podczas którego wybrano nowych członków
prezydium odbyło się 18 grudnia w Strasburgu.
Karima Delli (Zieloni/EFA, Francja), Agnes
Jongerius (S&D, Holandia), Peter Simon
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NASZE

CELE

Priorytety naszych wiceprzewodniczących
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Karima Delli
(Zieloni/EFA, Francja)
“Europa powinna być domem dla wszystkich obywateli, nieważne ile maja lat i skąd
pochodzą. Łatwo dostępny, czysty i
zrównoważony transport we wszystkich
europejskich miastach – to priorytety, nad
którymi musi pracować Intergrupa URBAN,
aby miasta przyszłości stały się faktem.”

“Coraz większe znaczenie przypisujemy inteligentnemu wzrostowi, co w konsekwencji zmusza nas do
myślenia o inteligentnych miastach. W jaki sposób
możemy rozwijać miasta, które będą odporne na
przyszłe wyzwania takie jak ubóstwo energetyczne,
zmiany demograﬁczne oraz całkowicie nowe spojrzenie na kwestie pracy? Te tematy są ważne w dobie
XXI wieku. Ponadto, Unia Europejska musi działać
na rzecz przystępnych i dogodnych mieszkań
dla wszystkich. Dlatego otwarta polityka mieszkalnictwa socjalnego jest teraz najważniejsza.”
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Agnes Jongerius
(S&D, Holandia)
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Peter Simon
(S&D, Niemcy)
“W ostatniej kadencji udało nam się uwzględnić zarówno
wymiar miejski jak i obowiązkowe zaangażowanie
władz na szczeblu lokalnym i regionalnym w
odpowiednich rozporządzeniach dotyczących obecnego okresu ﬁnansowania funduszy europejskich. W
następnych latach powinniśmy skupić się na nadzorze i
analizie wdrażania tych regulacji.”

“Chciałbym skupić się głównie na następnym etapie Agendy Miejskiej UE, a w szczególności na
inicjatywie Smart Cities - inteligentne miasta.
W pierwszej połowie 2016 roku Holandia będzie
gospodarzem nieformalnego spotkania ministrów dotyczącego Agendy Miejskiej. Razem z
holenderskimi interesariuszami przygotuję biuletyn na temat Agendy Miejskiej oraz Europejskiej
Strategii inteligentnej specjalizacji.”
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Lambert van Nistelrooij
(EPL, Holandia)
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URBAN spotkania i wydarzenia
PREZENTACJA

Pierwsze spotkanie członków i partnerów Intergrupy URBAN

P

Svanfeldta z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.
W trakcie swojej prezentacji przedstawił
on wstępną analizę wyników konsultacji
publicznych na temat Agendy Miejskiej
UE, które Komisja Europejska rozpoczęła
18 czerwca ubiegłego roku.
Zarówno posłowie jak i partnerzy Intergrupy wyrazili swoje opinie i wątpliwości.
Doszli jednak do wspólnego wniosku, że
Intergrupa URBAN powinna dalej mieć
mocny wpływ na kształtowanie przyszłej
polityki miejskiej UE.

ierwsze spotkanie członków i partnerów
Intergrupy URBAN miało miejsce 7 stycznia w siedzibie Parlamentu Europejskiego
w Brukseli. Uczestniczyło w nim ponad 100
osób, a wśród nich członkowie Parlamentu
Europejskiego oraz interesariusze.
Była to okazja, aby zaprezentować nowo
wybranych członków prezydium oraz po
raz pierwszy przejrzeć plan działań Intergrupy na kolejny rok. Wiceprzewodniczący
Intergrupy URBAN Peter Simon (S&D,
Niemcy) poprowadził spotkanie.
Głównym punktem spotkania była prezentacja postępów dokonanych w planowanej
Agendzie Miejskiej UE przez Christiana

DEBATA

D

EUROCITIES i URBAN wspólnie o Agendzie Miejskiej

nia 25 kwietnia bieżącego roku
członkowie Intergrupy URBAN oraz
przedstawiciele
europejskich
miast,
będących jednocześnie członkami sieci
miast EUROCITIES zebrali się, aby wspólnie przedyskutować dalsze kroki w kierunku planowanej Agendy Miejskiej UE.
Uczestnicy mogli wybrać spośród pięciu
tematów, na które w tym dniu toczone
były debaty: inwestycje w miastach, generowanie dochodów, zrównoważony transport miej-ski, zatrudnienie, zmiany klimatu i jakość powietrza oraz inwestycje
społeczne i innowacje w miastach.
Wiceprzewodniczący Intergrupy URBAN
Lambert van Nistelrooij (EPL, Holandia)
oraz zastępca burmistrza we francuskim
Nantes Karine Daniel otworzyli spotkanie i zachęcali uczestników, aby skorzystali z okazji i wzięli aktywny udział w
rozmowach, podzielili się pomysłami oraz
doświadczeniami stosowanymi w różnych
europejskich miastach, aby wzbogacić
wytyczne dla przyszłej Agendy Miejskiej UE.
“Podmioty
lokalne,
macie
dogodną
możliwość, aby wyrazić swoje pomysły,
podzielić się wiedzą, ale także obawami i
wątpliwościami w kwestii Agendy Miejskiej
UE. Wasz głos w najbliższych kilku latach

Lambert Van Nistelrooij (EPL/Holandia) i Karine Daniel otworzyli debatę.

powinien być najbardziej słyszalny, tak
abyśmy razem mogli stworzyć strategię
na rzecz zrównoważonych i inteligentnych
miast” mówił Lambert van Nisterlooij.
Nicola De Michelis, dyrektor ds. wzrostu
sprzyjającemu włączeniu społecznemu,
rozwoju miejskiego i terytorialnego oraz
Europy Północnej w Dyrekcji Generalnej
ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, który
również był obecny na spotkaniu nalegał,
by miasta dały wyraźny sygnał Komisji Europejskiej dokładnie opisując swoje potrzeby. Będzie to kluczowy element w dalszym
kształtowaniu Agendy Miejskiej UE.
Wniosek, jaki płynie z tych owocnych rozmów możemy wyrazić w jednym zdaniu:
miasta muszą działać teraz.
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WYDAJNOŚĆ

ENERGETYCZNA

Dlaczego energooszczędne renowacje są tak ważne?

odczas kwietniowej sesji plenarnej w Strasburgu odbyło się spotkanie Intergrupy URBAN zainicjowane przez Renovate Europe.
Tematem spotkania była renowacja budynków
pod kątem energooszczędności. Przedstawiciele Renovate Europe, Komisji Europejskiej
oraz Energiesprong starali się odpowiedzieć
na pytanie: “Jakie korzyści płyną z renowacji?” W Europie jest około 210 milionów budynków, które są największymi “konsumentami” energii. Dwie trzecie zużycia energii
w Europie przypada na budynki mieszkalne.
Większość z nich została zbudowana w latach
siedemdziesiątych ubiegłego wieku i są one
dalekie od energooszczędnych, a powinny
być głównym źródłem oszczędności. Ponadto, zależność energetyczna jest jednym z odwiecznych ograniczeń Europy, a rozwiązanie tej
sytuacji jest możliwe jedynie poprzez zmniejszenie zużycia energii. Dyrektor Renovate Europe Adrian Joyce, stojący za opublikowanym w zeszłym roku Manifestem o zaprzestaniu marnotrawienia energii w budynkach,
który popisało 81 posłów, pochodzących z 21
krajów i reprezentujących 7 różnych grup polity-cznych, był jednym z mówców biorących
udział w spotkaniu. W trakcie swojej prezentacji, Joyce stwierdził, że remonty są źródłem
wielu korzyści gospodarczych, społecznych,
ale również np. środowiskowych.
90% życia spędzamy w budynkach
„90% naszego życia spędzamy wewnątrz budynków, wiele z nich ma wadliwą wentylacje
i jest wysoce niewydajna energetycznie, co
może niekorzystnie wpływać na nasze zdrowie. Inwestowanie w remonty budynków
pod kątem wydajności energetycznej pozwoli
mieszkańcom Unii Europejskiej na płacenie
mniejszych rachunków za energię, przy jednoczesnej poprawie ich zdrowia i samopoczucia w domu jak i w pracy” powiedział Adrian
Joyce. Ponadto, renowacje budynków mogą
przyczynić się do tworzenia nowych miejsc
pracy, pobudzenia sektora badań i rozwoju,
a także do poprawienia jakości powietrza. Na
spotkaniu obecna była także Yamina Saheb,
specjalista ds. polityk i naukowiec we Wspólnym Centrum Badawczym Komisji Europejskiej, która zaprezentowała wyniki analizy, pt.
“Renowacje wydajne energetycznie atutem
nowego początku dla Europy” prowadzonej
przez Instytut Energii i Transportu. Stwierdziła
ona, że 60% wartości dodanej zostało wygenerowane przez działania powiązane z sektorem budowlanym.
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Innym kluczowym punktem, jaki został poruszony w trakcie spotkania jest fakt, że sektor budowlany zatrudnia najwięcej ludzi w
Unii Europejskiej. Natomiast specjalistyczne działania budowlane, w tym poprawienie
wydajności energetycznej chroni sektor budowlany przed nagłymi wahaniami na rynku.
Remonty te powinny być korzystne dla wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej, gdyż
wpływają pozytywnie na warunki zarówno w
budynkach mieszkalnych jak i w biurowcach.
Ron van Erck menedżer grupy Energiesprong
podzielił się z uczestnikami swoją praktyczną
wiedzą przedstawiając im techniki i produkty
wykorzystywane remontowaniu budynków
pod kątem energooszczędności. Energiesprong to ﬁnansowany z budżetu państwa program rozwoju sektora budowlanego, który ma
na celu promować wydajność energetyczną w
budynkach mieszkalnych. W Holandii, a niebawem również we Francji i Wielkiej Brytani,
Energiesprong oferuje przekształcanie budynków w energetycznie neutralne, czyli takie
które zużywają jedynie tyle energii ile same są
w stanie wytworzyć.
Energiesprong zobowiązało się wyremontować
w ten sposób 110 tysięcy domów w Holandii. Zaznaczając, że początkowy popyt jest
niezbędny, aby zmienić dynamikę na rynku,
zdecydowano o rozpoczęciu programu renowacji w mieszkalnictwie socjalnym, licząc, że
prywatni właściciele pójdą ich śladami. Poseł
Jan Olbrycht (EPL, Polska) przewodniczący
Intergrupy URBAN, który również przewodził
całemu spotkaniu ciepło przywitał inicjatywę
przedstawioną
przez
wszystkich
trzech
mówców i podkreślił, że wydajność energetyczna oraz przystępne mieszkalnictwo socjalne
zawsze były priorytetami Intergrupy URBAN.
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Patrząc w przyszłość

W

czerwcu odbędzie się, co najmniej osiem
spotkań, które z punktu widzenia
Intergrupy URBAN są warte uwagi. W wielu
europejskich
miastach
organizowane
będą różne wydarzenia, seminaria i konferencje poświęcone tematyce miejskiej, a w
szczególności kwestiom, takim jak, mobilność,
zanieczyszczenie środowiska, tworzenie miejsc
pracy czy włączanie społeczne. Najważniejszym
wydarzeniem czerwca jest niewątpliwie Forum
CITIES 2015, gdzie podane zostaną nowe informacje o planowanej Agendzie Miejskiej UE.
• Drugie Forum CITIES: Agenda Miejska dla
Europy - 2 czerwca, Bruksela

• Konferencja Velo-City: Cycling future maker
- 2-5 czerwca, Nantes (Francja)
• Smart City Event 2015 - 2-5 czerwca, Amsterdam
• Green week 2015 - 3-5 czerwca, Bruksela
• Europejski Tydzień Żrównoważonej Energii
2015 - 15-19 czerwca, Bruksela
• 2nd European Conference on Sustainable Urban Mobility Plans (SUMPs) - 16-17 czerwca,
Bukareszt
• Cities for accessibility, jobs and inclusion:
breaking down barriers together conference 19 czerwca, Lizbona
• Interreg MED Programme Kick Off event 22-23 czerwca, Marsylia (Francja)

Rozwój miast priorytetem prezydencji holenderskiej

W

czasie swojej prezydencji
w Radzie Unii Europejskiej, która przypada na pierwszą
połowę 2016 roku, Holendrzy
chcą skupić się na miastach.
Miasta napędzają wzrost gospodarczy i innowacje oraz są ważnym elementem na drodze do osiągnięcia celów, jakie
UE postawiła sobie na 2020 rok. Priorytetem
prezydencji holenderskiej będzie poprawienie
procedur na szczeblu Unii Europejskiej, m.in
za sprawą Agendy Miejskiej na rzecz regulacji

i innowacji. Celem Agendy Miejskiej UE jest
ulepszenie europejskiego prawodawstwa, które
niepotrzebnie ogranicza rozwój miast, a także
dzielenie się dobrymi praktykami i nowoczesnymi rozwiązaniami w walce z wyzwaniami,
przed jakimi stoją Europejskie miasta. Intergrupa URBAN z niecierpliwością oczekuje, aby
zapoznać się z pełnym planem prac prezydencji
holenderskiej i będzie bacznie obserwować rozwój prawodawstwa na rzecz miast w Unii Europejskiej.

Inni o Intergrupie
Strategia prac Intergrupy URBAN na lata 2014-2020
Przez ostatnie kilka lat znacznie
wzrosło uznanie dla roli, jaką pełnią
miasta w tworzeniu strategicznych
celów dla Unii Europejskiej. Stało
się tak również za sprawą prac
Intergrupy URBAN. Rok 2015 będzie
istotnym momentem dla miast i ważne jest,
aby członkowie Intergrupy URBAN mieli silny
wkład w następujących przedsięwzięciach:
• Agenda Miejska UE: współpraca z partnerami,
aby dokonać przemiany zarówno dla miast jak
i całej Unii Europejskiej poprzez wzmocnioną
koordynacje polityk oraz zaangażowanie miast
w rozwój wymiaru miejskiego różnych polityk.
• Fundusze strukturalne i inwestycyjne: kon-

KONTAKTY

trolowanie wdrażania wymiaru miejskiego w
okresie 2014-2020.
• średniookresowy przegląd strategii Europa
2020: kontynuowanie w dążeniu do tworzenia
partnerstw na różnych szczeblach władzy w
celu wypracowania bardziej skutecznych polityk w odniesieniu do wyznaczonych celów.
W dłuższej perspektywie potrzebujemy jasnego
przekroju możliwości i wyzwań, przed którymi
stoją Europejskie miasta i które są istotne dla
szerszego spektrum polityk UE. Chcemy dalej
kontynuować współpracę z Intergrupą URBAN
w celu wzmocnienia pozytywnego wpływu na
politykę UE związaną z miastami z korzyścią
dla miast oraz ich mieszkańców jak i całej Unii
Europejskiej.

Jan Olbrycht - ASP 12E102 - jan.olbrycht@europarl.europa.eu - tel.: +32 (0)2 28 455 11
Agnes Jongerius – ASP 11G173- agnes.jongerius@europarl.europa.eu - tel.: +32 (0)2 28 456 99
Karima Delli - ASP 04F151 - karima.delli@europarl.europa.eu - tel.: +32 (0)2 28 453 62
Lambert van Nistelrooij - ASP 08E206 - lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu - tel.: +32 (0)2 28 454 34
Peter Simon - ASP 12G158 - peter.simon@europarl.europa.eu - tel.: +32 (0)2 28 455 58

5

© Intergrupa URBAN

