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rodzy czytelnicy, jestem zaszczycona, że mogę
napisać kilka słów na temat „europejskiej agendy miejskiej” w naszym newsletterze URBAN. W
naszym wspólnym interesie jest, aby kwestia agendy miejskiej
była w centrum uwagi polityk europejskich. Jako sprawozdawca Parlamentu Europejskiego na temat miejskiego wymiaru
polityk UE, uczestniczyłam w wielu spotkaniach i dyskusjach
na temat europejskiej agendy miejskiej. Jednakże po uwagach i komentarzach ze strony państw członkowskich, a także
niektórych posłów, mam wrażenie, że nadal musimy walczyć i
tłumaczyć to, czym jest agenda miejska.
Celem raportu (i wszystkich posłów, którzy byli w niego zaangażowani) nie jest proponowanie nowych przepisów prawnych oraz nałożenie dodatkowej biurokracji na miasta. Również
nie jest naszym celem, aby lobbować za Paryżem, Londynem, Berlinem czy innymi wielkimi stolicami, chcemy także dbać o mniejsze i średniej wielkości miasta. I myślę, że my,
jako ludzie, którzy walczą o interesy miast, powinniśmy również wyjaśnić, że wspieranie
miast i obszarów miejskich nie oznacza tego, że chcemy osłabić obszary wiejskie. To,
czego chcemy, to lepszego i wcześniejszego włączenia obszarów miejskich w europejski
proces decyzyjny oraz lepszej koordynacji w ramach Komisji.
Na przykład poprzez utworzenie specjalnego „koordynatora” i grupy zadaniowej w Komisji,
która może nadzorować ustawodawstwo związane z tematyką miejską lub poprzez zmniejszenie „biurokracji” związanej z wdrażaniem prawodawstwa UE oraz poprzez zachęcanie
państw członkowskich do korzystania z ZITów, CLLD, a nawet oddzielnych programów
operacyjnych dla miast.
I w końcu, poprzez wspieranie wymiany wiedzy. My nie sądzimy, że polityka miejska powinna być procesem „odgórnym”. Ważniejsze jest podejście „oddolne”: dobre sieci pomiędzy
miastami oferujące wymianę najlepszych praktyk.
Na dalszych etapach, myślę, że ważne jest, aby wykorzystać obecny moment. Niektóre
państwa członkowskie nie są przekonane co do agendy miejskiej. Holenderska prezydencja w pierwszej połowie 2016 roku jest po naszej stronie. Planowana “Deklaracja z Amsterdamu” powinna stać się silnym sygnałem dla miast i obszarów miejskich.
Myślę, że również nasza Intergrupa URBAN powinna odgrywać rolę w przyszłości agendy miejskiej. Jesteśmy dobrym przykładem „koordynacji działań w kwestiach miejskich”.
Niektórzy z nas są członkami komisji rozwoju regionalnego, ale niektórzy pracują w innych
komisjach, które również zajmują się sprawami miejskimi. Wszyscy wiemy, jak miasta są
ważne dla wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i napędzają innowacje. Mówmy o tym!”
Kerstin Westphal (S&D, Niemcy)
Sprawozdawca na temat miejskiego wymiaru polityk UE
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Londyn wiodącym miastem start-upów w Europie

PREZENTACJA
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d 23 do 25 września, Lambert van Nistelrooij (EPL, Holandia), wiceprzewodniczący
Intergrupy URBAN, odwiedził Londyn z
delegacją Parlamentu Europejskiego. Wizyta zainicjowana przez Europejskie Forum Internetowe, oferowała posłom praktyczne
doświadczenie jednego z największych centrów
hotspotów przedsiębiorczości i technologii w
Europie. „Londyn jest wiodącym europejskim
miastem start-upów”, powiedział van Nistelrooij po wizycie. Delegacja odwiedziła centrum
start-upów i Digital Catapult Centre. Posłowie
spotkali się także z Edem Vaizey’em, Ministrem Stanu odpowiedzialnym za przemysł cyfrowych i rozmawiali o konieczności ulepszeń
dla jednolitego rynku cyfrowego. Van Nistelrooij podkreślił, że każdy klaster startup’ów ma swoje „własne mocne strony”. “W
Londynie normalnym jest dostęp do dostatecznego kapitału wysokiego ryzyka, podczas
gdy inne europejskie miasta pozostają w tyle”,

Posłowie Intergrupy URBAN spotkali w Londynie Eda Vaizey’a, Ministra Stanu odpowiedzialnego za przemysł cyfrowy.

wyjaśnił. „To jest powód, dlaczego Londyn
plasuje się na światowym 6 miejscu najlepszych ekosystemów start-up’owych, a miasto
takie jak Amsterdam znajduje się dopiero na
miejscu 19”. Dodał, że celem tego typu wizyty
jest wymiana najlepszych praktyk, które mogą
być wykorzystane do „stymulowania rozwoju
dobrych ekosystemów dla start-upów w całej
Europie.

KSIĄŻKI
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Miasta w centrum uwagi - Lambert van Nistelrooij

L

ech Europejczyków żyje w miastach” Poseł
podkreślił, że miasta tworzą miejsca pracy oraz są coraz bardziej postrzegane, jako
maszyny napędowe wzrostu gospodarczego.
Dlatego też, Unia Europejska musi się obudzić
„potrzebujemy agendy miejskiej UE”- wezwał
van Nistelrooij. Wyjaśnił, że Holandia może
odgrywać tutaj ważną rolę. Podkreślił, że podczas nadchodzącej prezydencji holenderskiej
w Unii Europejskiej agenda miejska UE będzie
punktem centralnym i ogłosił, że intencją jest,
aby działać na rzecz „Paktu z Amsterdamu” “podejścia oddolnego, w którym przekazana
jest miastom władza i odgrywają one kluczową
rolę”. Pakt ten zostanie przedstawiony w maju
przyszłego roku.

ambert van Nistelrooij
(EPL,
Holandia), wiceprzewodniczący
Intergrupy URBAN, 14
października podczas Europejskiego
Tygodnia
Regionów i Miast zaprezentował swoją 28
publikację „Miasta w centrum uwagi”. Gośćmi
honorowymi byli Markku Markkula (EPL,
Finlandia), przewodniczący Komitetu Regionów i poseł Jan Olbrycht (EPL, Polska),
przewodniczący Intergrupy URBAN. Książka
omawia znaczenie zintegrowanej polityki dla
miast. Van Nistelrooij powiedział: „Od lat
miasta „Europy regionów” odgrywały rolę
pomocniczą. Dziś niemal trzech na czter-

SPRAWOZDANIE

Posłanka Agnes Jongerius odwiedziła Południowy Rotterdam

„W

piątek 16 października udałam się z
wizytą roboczą do Południowego Rotterdamu wraz z delegacją z instytucji europejskich. Rotterdam jest typowym miastem portowym, z wieloma tradycyjnymi dzielnicami
robotniczymi i wysokim odsetkiem imigrantów.
Ludność na południu miasta stanowią głównie
potomkowie imigrantów. Występuje tam wiele

problemów społeczno-ekonomicznych, takich
jak przestępczość, ubóstwo i bezrobocie. Jest
to jednak także dzielnica, gdzie wielu ludzi i
instytucji ciężko pracuje, aby poprawić jakość
życia, co pokażę Wam później.
Zostaliśmy powitani przez, dosyć już słynnego,
prezydenta Rotterdamu Ahmeda Aboutaleba, który z entuzjazmem opowiedział nam o
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swoim mieście i projekcie, który rozpoczęli,
aby zmienić Południe na lepsze. „Narodowy
Program Południowego Rotterdamu” jest
wspólnym projektem miasta, szkół oraz instytucji rządowych i stowarzyszeń mieszkalnictwa socjalnego. Po tej ciekawej prezentacji
udaliśmy się do dzielnicy, by spotkać ludzi
zaangażowanych w projekt.
Odwiedziliśmy wiele miejsc i przez cały dzień
rozmawialiśmy z tyloma osobami, że nie sposób
wspomnieć ich wszystkich. Jednak chciałabym
podkreślić dwa spotkania, które uznałam za
szczególnie inspirujące. Pierwsze odbyło się
w szkole w afrykańskiej dzielnicy. Ta okolica
została zbudowana w 1900 roku dla ludności
wiejskiej przybywającej do miasta, aby podjąć
pracę w dokach i stoczni, ale teraz domy te
zamieszkują głównie pierwszego i drugiego
pokolenia Marokańczycy, Turcy i Surinamczycy. W szkole mieliśmy rozmowę z dziećmi
z różnych środowisk, które myślą wraz z innymi partnerami o tym, jak poprawić swoje
otoczenie. Szczerze zainspirowały mnie swoim
entuzjazmem i szczerze mówiąc prostymi, ale
błyskotliwymi rozwiązaniami.

Agnes Jongerius MEP (S&D, Holandia), wiceprzewodnicząca Intergrupy URBAN,
spotkała się z dziećmi ze szkoły w afrykańskiej dzielnicy.

gwarancje). Jednak ten wyjątkowy i wydajny
system wpadł pod lupę Komisji Europejskiej,
która uznaje go za rodzaj pomocy publicznej
państwa!
Myślę, że również w świetle przerażających
wydarzeń w Paryżu, powinniśmy podwoić
nasze wysiłki na rzecz poprawy jakości życia
obywateli europejskich podatnych na wykluczenie, takich jak imigranci i ubodzy, którzy
w coraz większym stopniu są wykluczeni
ze społeczeństwa. Przystępne cenowo i dobrej jakości mieszkalnictwo nie jest jedynym
rozwiązaniem, ale powinno być jednym z priorytetów, podobnie jak nauka i godne miejsca
pracy. Miasto Rotterdam jest liderem, ale nie
może pracować bez odpowiedniego wsparcia
z Brukseli. Dlatego chciałabym wezwać moich
kolegów z Intergrupy URBAN do wspólnej pracy,
poprawy tzw. Pakietu Almunia, aby przystępne
cenowo i dobrej jakości mieszkalnictwo było
uznane za usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym, na co zasługuje.”

Poprawa jakości życia obywateli europejskich podatnych na wykluczenie
Drugie spotkanie, które chciałabym podkreślić,
było z dyrektorem Woonbronu, jednego z
największych stowarzyszeń mieszkalnictwa
socjalnego w mieście. Organizacja ta bardzo inwestuje w jakość mieszkań i stara się
pomóc swoim najemcom jak tylko może.
Holenderski sektor stowarzyszeń mieszkalnictwa socjalnego jest tradycyjnie bardzo silny,
zapewniając socjalne mieszkania dla rodzin o
niższych i średnich dochodach. Średni czynsz
wynosi tylko 479 euro, co pozwala na większe
oszczędności w budżecie domowym, a tym
samym na zmniejszenie wydatków socjalnych
przez państwo (rząd zapewnia tylko niektóre

Agnes Jongerius (S&D, Holandia)
wiceprzewodnicząca Intergrupy URBAN

WSÓŁPRACA

Posłowie chcą promować regionalny dialog polityczny

W

Szanghaju na początku listopada delegacja Parlamentu Europejskiego na
czele z Lambertem van Nistelrooijem
(EPL, Holandia), wiceprzewodniczącym Intergrupy URBAN, zbadała możliwości współpracy
pomiędzy Chinami i UE w dziedzinie technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Wizyta
odbyła się w ramach projektu „Miasta świata:
współpraca UE z krajami trzecimi na rzecz rozwoju miejskiego”.
Niniejsze działanie przygotowawcze, wspierane

przez Intergrupę, dąży do wspierania zdecentralizowanej współpracy władz regionalnych i
miejskich w UE ze strategicznymi jej partnerami z krajów trzecich takich jak Chiny, Indie,
Kanada i Japonia. Posłowie odwiedzili główną
siedzibę chińskiej sieci biznesowej i rozmawiali
z jej prezesem. Dyskutowali o transmisji informacji dot. europejskiej polityki regionalnej
i miejskiej w Chinach. Rozmawiali również o
zdolności innowacyjnej Chin i UE.
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KONFERENCJA

Miasta maszynami napędowymi konkurencyjności

J
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ak skutecznie rewitalizować przestrzeń
miejską? Jak kształtować miasta przyjazne mieszkańcom? Jak wykorzystać nowe
technologie do zarządzania miastem? Te
kluczowe pytania znalazły się w centrum
debaty podczas międzynarodowej konferencji „Miasto 2015 - zarządzanie miastem”
zorganizowanej 17 listopada w Katowicach, przez posła Jana Olbrychta (EPL,
Polska), przewodniczącego Intergrupy URBAN. Główne przemówienie wygłosił prof.
Michael Parkinson z Uniwersytetu w Liverpoolu (ULK), który przedstawił rację bytu
polityki miejskiej, zarówno z perspektywy
krajowej, jak i europejskiej. Podkreślił, że
„miasta napędzają gospodarki regionalne i
są motorem konkurencyjności”. Pytanie „jakie miasta chcemy rozwijać i budować” ma
kluczowe znaczenie w procesie podejmowania decyzji. Ponadto omawiane były także
różne wyzwania polityki miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem rewitalizacji obszarów miejskich.

Jan Olbrycht (EPL, Polska), przewodniczacy Intergrupy URBAN, zorganizował w
Katowicach konferencję „Miasto 2015 - zarządzanie miastem”.

tym samym na uwadze potrzeby obywateli. Podsumowując Jan Olbrycht podkreślił,
że Unia Europejska i niektóre państwa
członkowskie są coraz bardziej zainteresowane obszarami miejskimi. Rozwój dużych miast, ale również miast drugiego szczebla,
będzie bardzo ważny dla wzrostu gospodarczego w całej UE. Dodał, że „rola miast będzie
kluczowa w nadchodzącej dyskusji na temat
przyszłości polityki spójności”. Ponad 200
samorządowców, urbanistów, ekspertów i
studentów wzięło udział w konferencji.

Potrzeby obywateli
Debata skoncentrowała się później, na
tym jak utrzymać równowagę pomiędzy
modernizacją przestrzeni miejskiej, mając

URBAN Spotkania i wydarzenia
WSPÓŁPRACA

29

TRANSNARODOWA

Strategiczny Program Badań i Innowacji (SRIA)
zainicjowany w Brukseli
stworzenie podwalin dla nowego modelu w
dziedzinie badań, rozwoju technologicznego
i innowacji. Promuje on również nowe sposoby ułatwiające transformację w kierunku
zrównoważonych, odpornych i przyjaznych
mieszkańcom obszarów miejskich.
„Jesteśmy brakującym ogniwem, które
może coś zmienić, łącząc siły zintegrowanego podejścia, funduszy krajowych i europejskich oraz nauki i polityki”, powiedział Ingolf
Schadler, przewodniczący Rady Zarządu JPI
Urban Europe.
Lambert van Nistelrooij (EPL, Holandia),
wiceprzewodniczący Intergrupy URBAN,

września w Parlamencie Europejskim w Brukseli, podczas konferencji
współorganizowanej przez Intergrupę URBAN, Inicjatywa w zakresie wspólnego programowania (JPI) URBAN Europe ogłosiła swój
„Strategiczny Program Badań i Innowacji”
(SRIA). W konferencji „Przejście w kierunku
zrównoważonych i przyjaznych mieszkańcom
miast przyszłości „uczestniczyło ponad 250
interesariuszy, decydentów miejskich oraz
przedstawicieli europejskich instytucji.
SRIA określa priorytety badawcze w
kwestiach miejskich w ramach transnarodowej współpracy. Ambicją projektu jest
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podkreślił znaczenie SRIA w kontekście
trwających prac nad agendą miejską UE i
Światową Agendą Miejską ONZ. Zasugerował
również otwarcie się na lepsze badania i
bliższą współpracę z obywatelami, organizacjami pozarządowymi i praktykami.
JPI Urban Europe jest inicjatywą kierowaną
przez państwa członkowskie założoną w
2010 roku w celu wzmocnienia europejskich
badań i innowacji w dziedzinie rozwoju miejskiego. Współorganizatorami konferencji był
Zespół ds. Oceny Rozwiązań Naukowych i
Technologicznych (STOA) Parlamentu Europejskiego oraz Dyrekcja Komisji Europejskiej ds. Badań Naukowych i Innowacji.

„Strategiczny Program Badań i Innowacji” (SRIA) został zainicjowany w Parlamencie
Europejskim w Brukseli podczas konferencji współorganizowanej przez Intergrupę
URBAN.

COP21

Transport miejski na czele walki ze zmianami klimatu

M

iesiąc przed rozmowami klimatycznymi ONZ COP 21 w Paryżu, Intergrupa URBAN, wspólnie z Międzynarodową
Unią Transportu Publicznego (UITP) Europy
Środkowej i Wschodniej, zorganizowała 20
października w Parlamencie Europejskim w
Brukseli seminarium zatytułowane „Droga do
Paryża: postęp działań w dziedzinie klimatu
ze zrównoważonym transportem miejskim”.
Uczestnicy konferencji wykazali, że ambicje krajowe uzgodnione w Paryżu można
osiągnąć poprzez zapewnienie większej roli
inicjatywom związanym z transportem zbiorowym. Podkreślili oni również, że transport publiczny przyczynia się do kierunku
zrównoważonej mobilności.

sprawozdawca podkreślił, że rola władz
lokalnych i operatorów transportu publicznego była kluczowa przy wprowadzaniu ﬂoty i technologii niskoemisyjnych. „Podczas
gdy walka ze zmianami klimatu jest walką
XXI wieku, miejski transport publiczny jest
naszą główną bronią”, powiedział. Gilles
Pargneaux pokazał dwa główne działania,
jakie należy podjąć w dziedzinie transportu
w przeciwdziałaniu zmianom klimatu w miastach: promowanie rozwoju zrównoważonego
transportu miejskiego poprzez promowanie
kolei, tramwajów, zelektryﬁkowanych autobusów, samochodów elektrycznych i rowerów; oraz wspieranie transportu miejskiego
w krajach rozwijających się.
Daniela Rosca, kierwnik wydziału Czystego Transportu i Zrównoważonej Mobilności
Miejskiej w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Mobilności i Transportu (DG
MOVE) przedstawiła niektóre elementy
tzw. Pakietu Mobilności Miejskiej z 2013 r.
Powiedziała, że „transport publiczny [był] na
pewno ważnym elementem rozwiązań UE w
stosunku do zmian klimatu”. Podkreśliła, że
walka ze zmianami klimatu nie powinna być
postrzegana jako koszt, ale jako inwestycja
w przyszłość.
Philip Turner, menadżer zrównoważonego
rozwoju UITP, na końcu zaprezentował
Deklarację nt. przywództwa klimatycznego
skupiającą 350 zobowiązań klimatycznych z
80 miast i od 110 członków UITP. Europoseł
Jan Olbrycht (EPL, Polska), przewodniczący
Intergrupy URBAN, stwierdził, że COP21 jest
„zaledwie początkiem szerszej zmiany”.

Publiczny transport miejski jest naszą
główna bronią
W swoim przemówieniu inauguracyjnym,
Marie Buchet ze Stałego Przedstawicielstwa
Francji przy UE, przyznała, że „promowanie
transportu publicznego w ramach COP21
i Programu Działania Lima-Paryż (LPAA)
[było] jasne dla wszystkich”. Według niej,
nie ma wątpliwości, że miasta mają fundamentalne znaczenie w walce ze zmianami
klimatu. Przypomniała również uczestnikom,
że transport miejski jest odpowiedzialny za
około 40% emisji całego sektora transportu.
Gilles Pargneaux (S&D, Francja), członek
Intergrupy URBAN, przedstawił niedawno
przyjęte stanowisko Parlamentu Europejskiego na konferencję paryską. Jako
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STRASBURG

P

Dyskusja o agendzie miejskiej UE

rzedstawiciel
Komisji
Europejskiej
przedstawił Intergrupie URBAN stan zaawansowania prac nad agendą miejska UE podczas spotkania, które odbyło się 29 października
w Strasburgu. Olivier Baudelet, urzędnik w
Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej
i Miejskiej (Wydział Wzrostu sprzyjającego
włączeniu społecznemu, Rozwoju miejskiego i
terytorialnego), przypomniał posłom, że celem
agendy miejskiej UE jest zaangażowanie miast
w tworzenie polityk na szczeblu unijnym i
krajowym, jak również ich mobilizacja we
wdrażaniu tych polityk.

Europa może pomóc miastom w osiąganiu
wspólnych wyzwań
Wytłumaczył również, że agenda miejska skupi
się na 12 tematach priorytetowych: miejsca
pracy i umiejętności w lokalnej gospodarce,
ubóstwo miejskie, mieszkalnictwo, integracja migrantów i uchodźców, zrównoważone
użytkowanie gruntów i rozwiązania oparte na
środowisku naturalnym, gospodarka o obiegu
zamkniętym, przystosowanie do zmian klimatycznych, jakość powietrza, przemiany
energetyczne, mobilność miejska, cyfryzacja oraz innowacyjne i odpowiedzialne zamówienia publiczne.
Tematy te, szeroko poparte przez kraje
członkowskie, miasta oraz Komisję Europejską,
mają na celu sprostać aktualnym wyzwaniom,
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przed którymi miasta stoją oraz wymagają
zintegrowanych działać na różnych poziomach.
Zostały one wybrane w drodze konsultacji,
które pokazały, że Europa może pomóc miastom w osiąganiu wspólnych wyzwań, ale
również w realizacji priorytetów Komisji takich jak silna Unia Energetyczna z polityką
klimatyczną wybiegającą w przyszłość.
Z 12 tematami priorytetowymi związane są
również zagadnienia przekrojowe i są nimi m.
in. dobre zarządzanie, rzetelne i strategiczne
planowanie miejskie, czy dostępność i dobra
jakość usług świadczonych w ogólnym interesie.
Każdy temat priorytetowy będzie realizowany
przez partnerstwo, którego zadaniem będzie
przygotowanie oraz implementacja planu
działania w 2/3 lata. Celem partnerstwa jest
wypracowanie wielopoziomowego i wielowymiarowego podejścia.
Partnerstwo będzie się składało z około
15 członków, reprezentujących Komisję
Europejską, kraje członkowskie, miasta, organizacja pozarządowe oraz ekspertów i
będzie miało dwóch koordynatorów. Podczas
spotkania Komisja Europejska potwierdziła
również, iż pierwsze trzy pilotażowe partnerstwa rozpoczną pracę jeszcze w tym roku i
zajmą się tematyką mieszkalnictwa, integracją
migrantów i uchodźców oraz miejskim ubóstwem.
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Patrząc w przyszłość
PREZYDENCJA

HOLENDERSKA

W kierunku „Paktu z Amsterdamu”

I

półroczu 2016 roku. Kulminacyjnym punktem
będzie przyjęcie przez ministrów odpowiedzialnych za kwestie miejskie „Paktu z Amsterdamu” w maju 2016 roku. Aby to nastąpiło
Nicolaas Beets został nominowany holenderskim wysłannikiem miejskim. Jego zadaniem
będzie dopracowanie agendy miejskie UE
oraz zapewnienie jej realizacji po zakończeniu
prezydencji holenderskiej. Bez wątpienia miasto Amsterdam będzie miejscem różnych
ważnych spotkań podczas prezydencji, w tym
tych związanych z przyszłością europejskich
miast.
Spotkanie prezydentów stolic UE jest już zaplanowane na 20-21 kwietnia 2016 roku. Z
kolei ministrowie odpowiedzialni za kwestie
miejskie spotkają się 30 maja 2016 roku.

ntergrupa URBAN śledzi
z
zainteresowaniem
prace obecnej prezydencji
luksemburskiej oraz koordynacje pomiędzy kolejnymi prezydencjami w
Radzie w dziedzinie rozwoju miejskiego. W listach
wysłanych pod koniec września do luksemburskiego i holenderskiego ministra odpowiedzialnego za sprawy miejskie, Intergrupa URBAN
prosiła o wyjaśnienie kolejnych kroków jakie
będą podjęte w pracach nad agendą miejską
UE oraz przykłady konkretnych inicjatyw w tej
dziedzinie.
Otrzymane odpowiedzi jasno pokazują, że
prezydencja holenderska będzie rozwijać
wymiar miejski polityk UE w pierwszym

Inni o Intergrupie
Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR) postuluje aby agenda
miejska UE uwzględniała różnorodność obszarów miejskich

P

miejska była zainspirowana zasadą zarządzania
w partnerstwie, pozwalającą na współpracę
wszystkim szczeblom zarządzania.
• CEMR ściśle pracował z Intergrupą URBAN
Parlamentu Europejskiego podczas prac nad
agenda miejską UE i podobna współpraca
powinna być utrzymana
na poziomie światowym
(Habitat III).
Przyszłość terytorialnego i miejskiego rozwoju
będzie punktem centralnym dyskusji podczas Kongresu CEMR w
Nikozji (na Cyprze) w
dniach 20-22 kwietnia
2016 r. Mamy nadzieję,
że do nas dołączycie!

rzez
wiele
lat
pracowaliśmy z Parlamentem Europejskim i
Komisją nad stworzeniem
agendy miejskiej UE. Ponieważ zbliżamy się do
jej inauguracji w maju 2016 r. oraz przyjęcia
Światowej Agendy Miejskiej (Habitat III) w
październiku 2016 r., CEMR chciałby podkreślić
niektóre punkty zawarte w swoim stanowisku
promującym agendę miejską UE:
• Agenda miejska UE musi nie tylko odpowiadać
różnym potrzebom miast, niezależnie od ich
wielkości, ale musi również być trafna dla
władz lokalnych w obszarach funkcjonalnych.
• Agenda ta daje możliwość wzmocnienia
zaangażowania władz lokalnych w proces
podejmowania decyzji i dopasowania priorytetów. Dlatego też, CEMR wzywa, aby agenda

KONTAKTY

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
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