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“Pak Amsterdamski jest punktem 
zwrotnym w historii UE”, oświadczył 
Jan Olbrycht (EPL, Polska), 

przewodniczący Intergrupy URBAN, w dniu 
30 maja w Amsterdamie, tuż po przyjęciu 
przez ministrów odpowiedzialnych za sprawy 
miejskie agendy miejskiej UE. Szczególne 
zadowolenie z racji przyjęcia tekstu wyrazili 
członkowie oraz partnerzy Intergrupy UR-
BAN, którzy od lat zabiegali o uznanie roli 
europejskich miast w ustawodawstwie UE.
Pakt Amsterdamski „wprowadza bar- 
dzo konkretny zestaw działań, które będą 
wymagały partnerstwa na wszystkich pozio- 
mach zarządzania miedzy władzami eu-
ropejskimi, krajowymi, regionalnymi i lokal-
nymi przy udziale innych zainteresowa-
nych stron”, wyjaśnił Jan Olbrycht. Poseł 
Olbrycht był szczególnie dumny z tego, że 
praca członków i partnerów Intergrupy UR-
BAN została po raz pierwszy doceniona w 
międzyrządowym dokumencie.
„Musimy wiedzieć, kto będzie odpowie-
dzialny za realizację agendy miejskiej UE, 
szczególnie wewnątrz Komisji Europej-
skiej”, podkreśliła Kerstin Westphal (S&D, 
Niemcy), autorka raportu o wymiarze miej-
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Praca Intergrupy URBAN doceniona
w Pakcie Amsterdamskim

skim polityk UE, która brała udział w Fo-
rum agendy miejskiej UE zorganizowanym 
przez Komitet Regionów. Eurodeputowana 
wspomniała również, że włączenie tzw. „ob-
szarów funkcjonalnych” i współpraca między 
obszarami miejskimi i wiejskimi są kluczowe 
do rozwiązywania złożonych problemów na-
potykanych przez europejskie miasta. 
Lambert van Nistelrooij (EPL, Holan-
dia), wiceprzewodniczący Intergrupy UR-
BAN, dodał, że Pakt nie wprowadził nowych 
przepisów, „lecz zaangażowanie miast w 
Europie do rozwiązywania centralnych prob-
lemów, w zamian za co miasta te powinny 
mieć bezpośredni dostęp do funduszy eu-
ropejskich”. 
Nowe podejście, które prezentuje agen-
da miejska UE, obejmuje rozwój szeregu 
europejskich partnerstw. W ramach tych 
partnerstw, Komisja Europejska, państwa 
członkowskie i europejskie miasta będą 
współpracować, aby wzmocnić wymiar miej-
ski unijnych polityk. Partnerstwa skupią się 
wokół ustalonych dwunastu priorytetowych 
tematów. Cztery pilotażowe partnerstwa 
zostały już uruchomione przy wsparciu 
holenderskiej prezydencji UE.

12 tematów agendy miejskiej UE (© Komisja Europejska)
© Intergroupa URBAN
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Głos Intergrupy URBAN
SPOTKANIE

„Władze lokalne i regionalne opiekują się osobami w potrzebie”
Matthijs van Miltenburg (ALDE,  Holan-
dia), sprawozdawca cień raportu o wymiarze 
miejskim polityk UE oraz Jan Olbrycht (EPL, 
Polska) reprezentowali Intergrupę URBAN 
podczas piątego spotkania burmistrzów eu-
ropejskich stolic, które odbyło się w Amster-
damie w dniach 20-21 kwietnia. Na spotkanie 
przybyło 27 burmistrzów stolic europejskich 
oraz Corina Cretu, komisarz ds. polityki 
regionalnej, aby wspólnie dyskutować o 
przyszłości europejskich miast.
Relacja ze spotkania Matthijs’a van 
Miltenbourg’a: “W kwietniu w Amster-
damie miałem okazję uczestniczyć w 
bezpośrednim dialogu burmistrzów stolic 
UE z Komisją Europejską. W świetle holen-
derskiej prezydencji i agendy miejskiej 
UE, dyskutowaliśmy m.in. nad wyzwania-
mi stojącymi przed europejskimi miastami 
w kwestii zarządzania skutkami kryzysu 
uchodźców.
Stolice oraz pozostałe władze lokalne i regio-
nalne czynią wielkie wysiłki, żeby zapewnić 
schronienie i opiekę dla osób w potrze-
bie. Byłem zachwycony, mogąc zobaczyć 
solidarność okazaną przez burmistrzów 
gotowych przyjąć uchodźców w swoich mias- 
tach. Ten rodzaj solidarności, jednej z 
najważniejszych wartości europejskich, jest 

kluczowy dla naszej Unii. Głęboko ubole-
wam, że gotowość do współpracy między 
miastami w Unii jest tak często blokowana 
przez państwa członkowskie.
Bez skutecznych środków europejskich i 
zaangażowania ze strony władz krajowych 
nasze miasta będą miały trudności, aby 
odpowiedzieć na ten kryzys w odpowied-
ni sposób. Wzywam państwa członkowskie 
do wywiązania się ze swoich obowiązków. 
Zamykając drzwi solidarności, nie zmniejszy 
się liczby uchodźców przybywających do Eu-
ropy, lecz podważy się podstawowe wartości, 
na których zbudowano Europę.”

Matthijs van Miltenburg MEP (ALDE, Holandia) powiedział podczas 5 spotka-
nia burmistrzów europejskich stolic w Amsterdamie, że jest zachwycony widząc 
solidarność okazaną przez burmistrzów, aby przyjąć uchodźców w swoich miastach.
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Ze Szwecji aż po Cypr i z Portugalii aż do 
Niemiec, najnowszy raport Rady Gmin i 

Regionów Europy (CEMR) skupia wszystkie 
informacje na temat struktur i kompetencji 
miast i regionów w ponad 40 państwach 
Europy. Dzięki tej publikacji CEMR chce 
podkreślić zróżnicowanie terytorialne eu-
ropejskich państw i szerzyć wiedzę o tym 
jak funkcjonują różne miasta, regiony i 
kraje. Badanie CEMRu pokazuje, że w os-
tatnich latach liczba lokalnych podmiotów 
w Europie pozostała właściwie niezmie- 
niona. Dla przykładu: w Niemczech, liczba 
miast zmalała tylko nieznacznie: z 11481 do 
11313. W Holandii, liczba ta zmniejszyła się 
z 418 do 390, podczas gdy w Polsce licz-
ba pozostała dokładnie taka sama: 2479. 
Jedyną znaczącą zmianą jest spadek licz-

NOWY RAPORT

CEMR odsłania najnowsze dane na temat europejskich miast i regionów

by lokalnych samorządów zanotowany w 
Turcji. Publikacja badania doskonale zgrała 
się w czasie z przyjęciem Paktu Amster-
damskiego. CEMR uważa, że przyjęcie tego 
dokumentu jest ogromnym krokiem w kie-
runku zarządzania w partnerstwie, za czym 
lobbował. Szczegółowy przegląd komponen- 
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tów, które tworzą lokalne i regionalne 
środowisko może okazać się bardzo pomoc-
ny w kontekście świeżo podpisanych dek-
laracji zawartych w Pakcie. Raport „Lokalne 
i regionalne władze w Europie: struktury i 
kompetencje” dostępny w języku angielskim 
i francuskim jest owocem analiz przeprowa-

dzonych przez stowarzyszenia członkowskie 
CEMRu. W tematykę regionalnej i lokalnej 
Europy można zagłębić się oglądając również 
krótki film, ukazujący 10 nieznanych faktów
o regionach i miastach Europy:
http://bit.ly/localgov2016Video

URBAN Spotkania i wydarzenia

6 kwietnia Intergrupa URBAN wspólnie z 
Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 

(EBI) zorganizowała konferencję pt. “Jak eu-
ropejskie miasta mogą pomóc w rozwiązaniu 
obecnego kryzysu uchodźczego?” 
W przemówieniu powitalnym, Mikołaj 
Dowgielewicz, Stały Przedstawiciel EBI 
przy UE, podkreślił, że celem EBI jest poma-
ganie państwom członkowskim i mias- 
tom w obsłudze inwestycji niezbędnych do 
reagowania na bezprecedensowy kryzys 
uchodźczy. Poseł Jan Olbrycht (EPL, Pol-
ska), przewodniczący Intergrupy URBAN, 
zaakcentował potrzebę „refleksji na temat
obecnej sytuacji w jakiej znajdują się miasta 
UE, ale także nad ewolucją procesu migracji 
w przyszłości.” Uznał on także za konieczne, 
zastanowienie się nad instrumentami, które 
pozwolą bezzwłocznie rozwiązać najpilniej-
sze problemy, ale także o tym, co powinno 
zostać zmienione w funkcjonowaniu miast 
UE. 

Potrzeba koordynacji lepszego
rozlokowania uchodźców

Pierwsza część konferencji skoncentrowała 
się na integracji uchodźców z perspektywy in-
stytucji UE. Przedstawiciele Komisji Europej-
skiej (DG HOME, DG REGIO) przedstawili 
dostępne instrumenty do walki z kryzysem 
i możliwości ich wykorzystania. Podkreślili 
również, że od początku kryzysu uchodźczego, 
europejskie miasta okazały hojność, aby 
przyjąć imigrantów. Celem drugiej sesji było 
przedstawienie kwestii integracji uchodźców 
z perspektywy europejskich miast. Mode-
rator dyskusji, Lambert van Nistelrooij 
(EPL, Holandia), wiceprzewodniczący Inter-
grupy URBAN, podkreślił, że burmistrzowie 
odgrywają polityczną rolę w przyjmowaniu 
uchodźców. Przedstawiciel CEMRu zwrócił 

Poseł Lambert van Nistelrooij (EPL, Holandia) podkreślił podczas dyskusji, że bur-
mistrzowie odgrywają polityczną rolę w przyjmowaniu uchodźców.

uwagę na fakt, iż instytucje UE i państwa 
członkowskie potrzebują koordynacji, aby 
lepiej rozlokowywać uchodźców na całym 
terytorium UE, w dużych, jak i w małych i 
średnich europejskich miastach. Dodał, że 
władze lokalne i regionalne nie otrzymują 
wystarczającego wsparcia do przyjęcia 
uchodźców. Przedstawiciel EUROCITIES 
mówił o „podwójnym wyzwaniu: zapewnieniu 
natychmiastowej pomocy uchodźcom i azy-
lantom, a jednocześnie konieczności zorgani- 
zowania długofalowego procesu integracji 
wszystkich nowoprzybyłych, niezbędnego 
dla zapewnienia spójności społecznej na 
nadchodzące lata”. Przedstawił on także 
główne punkty raportu EUROCITIES na te-
mat postrzegania uchodźców oraz ich inte-
gracji w miastach oraz komunikat nt. azylu 
w miastach. 
Na zakończenie spotkania, przedstawiciel 
Amsterdamu odniósł się do integracji mi-
grantów i uchodźców w kontekście part-
nerstwa agendy miejskiej UE. „Obserwuje-
my właśnie początek długofalowego procesu 
migracji w Unii Europejskiej”, podsumował 
Jan Olbrycht.

MIGRACJE

Jak miasta UE mogą pomóc w rozwiązaniu kryzysu uchodźczego?
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14 kwietnia Intergrupa URBAN spotkała 
się z Frankiem Lee, kierownikiem 

wydziału doradczego ds. instrumentów fi-
nansowych Europejskiego Banku Inwesty-
cyjnego, który przedstawił prezentację na 
temat instrumentów finansowych.
Instrumenty finansowe oferują innowacyjne
sposoby, za pomocą których sektor pub-
liczny może pomóc w rozwiązywaniu niek-
tórych niepowodzeń rynkowych hamujących 
rozwój miast. Instrumenty finansowe, przy
wsparciu pośrednika finansowego sektora
prywatnego lub menadżera funduszu, mogą 
„przekształcić” tradycyjne dotacje w inwes-
tycje zwrotne i bardziej zrównoważone formy 
inwestycji. Inwestycje te mogą być następnie 
ukierunkowane w ustalone wcześniej strate-
gie inwestycyjne finansujące projekty miej-
skie w formie pożyczek lub gwarancji. Po 
spłacie, możliwe jest ponowne wykorzys-
tanie funduszy do dalszego inwestowania w 
projekty, znów na podstawie zwrotnej, nadal 
pomnażając wpływ początkowych środków 
dotacji. 

Instrumenty finansowe w połączeniu
z inwestycjami sektora prywatnego

Instrumenty finansowe mogą zatem
dostarczyć sektorowi publicznemu dodatkowe 
narzędzia do wsparcia rozwoju miast. 
W zależności od niedoskonałości rynku, in-
strumenty finansowe mogą być łączone z
inwestycjami sektora prywatnego do stymu-
lowania rozwoju, który w innym przypadku 
byłby postrzegany, jako zbyt ryzykowny dla 
samego sektora prywatnego (np. poprzez 
rozwój spekulacyjnych miejsc pracy). Mogą 
one również ułatwić wykonanie i utrzy-
manie projektu, na przykład na terenach 
poprzemysłowych, łącząc je z programami 
grantowymi oferując tym samym bardziej 
zintegrowane rozwiązania finansowe. Z ko-
lei programy dotacji mogą być przydatne dla 
wspierania szeregu działań rozwojowych, 
zwiększać liczbę gotowych projektów in-
westycyjnych czekających na wsparcie in-
strumentów finansowych, a tym samym
przyczyniać się do przyspieszenia wykona-
nia projektów.
Poprzez doświadczenia pośredników fi-
nansowych/menadżerów funduszy w in-
westowaniu i ustrukturyzowaniu projektów, 

instrumenty finansowe oferują możliwości
odblokowywania i ukierunkowania inwesty-
cji prywatnych do rozwoju obszarów miej-
skich. Pierwszym krokiem aby to osiągnąć 
jest dzielenie i zmniejszenie ryzyka ponoszo- 
nego przez sektor prywatny na podstawie 
analizy każdego przypadku. Implementac-
ja na szerszą skalę zakłada wytwarzanie 
nowych aktywności na rynku, aby zwiększyć 
zaufanie inwestorów, 
Wiele różnych modeli wykorzystania instru-
mentów finansowych zostało opracowanych i
przetestowanych w latach 2007-13. Były one 
przeznaczone tylko dla miast jak i dla całego 
terytorium kraju. Inną opcją jest podejście 
tematyczne, m. in. rewitalizacja obszarów 
miejskich lub sektory niskowęglowe (w tym 
efektywność energetyczna i odnawialne 
źródła energii). Istnieje także wiele różnych 
przykładów struktur zarządzania, które 
różnicują opcje w odniesieniu do stopnia 
wkładu sektora prywatnego i publicznego. W 
celu skutecznego ukierunkowania, niezbędne 
jest silne połącznie między wykrywaniem 
niedoskonałości rynku, popytem oraz pro-
ponowanymi strategiami inwestycyjnymi. 
Silne relacje między pośrednikiem finan-
sowym/menadżerem funduszu sektora pry-
watnego i szerszymi podmiotami sektora 
publicznego mają również kluczowe zna- 
czenie w integracji instrumentów finan-
sowych z daną infrastrukturą miejską.
Okres programowania 2014-2020 przewidu-
je znacznie większe wykorzystanie instru-
mentów finansowych w szerokiej gamie osi
tematycznych. Silne doświadczenie zostało 
już zbudowane na bazie miejskich instru-
mentów finansowych. Wykorzystanie zdo-
bytej wiedzy i doświadczenia jest ważne 
przy rozwijaniu nowych instrumentów finan- 
sowych. W tym celu Komisja niedawno 
przyjęła tzw. „gotowy” instrument finansowy
na rzecz rozwoju obszarów miejskich, który 
zawiera wstępnie zatwierdzony plan jego 
użycia. Komisja i EBI opracowały również 
„fi-compasss” - platformę informacyjną i
doradczą poświęconą instrumentom finan-
sowym współfinansowaną przez europejskie
fundusze strukturalne i inwestycyjne (ESIF). 
Ma ona na celu dostarczenie wskazówek i 
wsparcie wymiany najlepszych doświadczeń 
w celu ułatwienia wdrażania instrumentów 
finansowych ESIF.

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

Instrumenty finansowe wspierające rozwój miast

© Intergroupa URBAN
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Szacuje się, że liczba ludności w UE w 
przedziale 65+ podwoi się z 85 mln 

w roku 2008 do 151 mln w roku 2060. 
Jednocześnie 80% ludzi starszych w krajach 
rozwiniętych zamieszkuje obszary miejskie. 
Zarówno przesunięcie demograficzne, jak
i urbanizacja, są kluczowymi zmianami, z 
którymi społeczeństwa muszą się zmierzyć. 
Oznacza to, że większość z nas zestarzeje 
się w miastach. Zmiany te wprowadzają 
wyzwania społeczno-gospodarcze, techno-
logiczne i środowiskowe, które wymagają za-
pewnienia poprawy jakości życia wszystkich 
pokoleń, jednocześnie redukując nierówności 
i zwalczając wykluczenie społeczne. To 
właśnie oznacza „prawo do miasta”. 
Inaczej mówiąc, wszyscy mieszkańcy, 
niezależnie od wieku, powinni mieć za-
pewnione wygody życia z punktu widzenia 
społecznego, politycznego, kulturowego, 
gospodarczego oraz środowiskowego, twier-
dzi AGE Platform Europe, europejska sieć, 
zrzeszająca ponad 150 organizacji dla ludzi 
w wieku 50+, reprezentująca ponad 40 mln 
starszych ludzi w Europie.

Miasta odgrywają kluczowa rolę w walce
z dyskryminacją przeciw osobom starszym

Według Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO), zarówno fizyczne jak i społeczne
środowisko miejskie są najważniejszymi 
komponentami decydującymi o zdrowiu i 
niezależności ludzi w starszym wieku. Nieko-
rzystne środowiska mogą w istocie wpływać 
negatywnie na fizyczne i społeczne zmiany
związane z procesem starzenia się. Mias-
ta więc bezpośrednio wpływają na to jak 
jesteśmy aktywni i zdrowi i odgrywają klu-
czowa rolę w walce z dyskryminacją osób 
starszych. Miasta są kluczowe w zmaganiu 
się z wyzwaniami związanymi z rosnącą liczbą 
starzejących się mieszkańców i koniecznością 
zapewnienia im godnych warunków procesu 
starzenia się.
WHO w opublikowanym światowym przewod-
niku „Miast Przyjaznych Starzeniu” określa 
takie podejście jako “środowisko przyjazne 
starzeniu” obejmujące 8 dziedzin: przestrzeń 
zewnętrzną i zabudowania, transport, miesz-
kalnictwo, partycypację społeczną, szacunek 
i włączenie społeczne, zaangażowanie oby-
watelskie i zatrudnienie, komunikację i 

DEMOGRAFIA

„Prawo do miasta” dla osób starszych

informację oraz wsparcie wspólnoty i opiekę 
zdrowotną. Model WHO oparty został na 
zaangażowaniu obywateli, szczególnie star-
szych mieszkańców, w celu przeprowadzania 
miejskich audytów, rozwijania planu działania 
i monitorowania jego implementacji.
Zmiany demograficzne zostały słusznie
przekrojowo potraktowana w agendzie miej- 
skiej UE. Podejście to odzwierciedla apel 
WHO o uwzględnienie procesu starzenia 
się we wszystkich politykach. Także AGE 
zachęca europejskie miasta do wykorzysta-
nia możliwości związanych z agendą miejską 
UE, w celu tworzenia środowiska miejskiego, 
które dawałoby „prawo do miasta” wszyst-
kim grupom wiekowym. 
Chcąc pomóc w realizacji projektu, AGE 
przygotowało propozycje działań w 8 z 12 
głównych tematach agendy miejskiej: inte-
gracja imigrantów i uchodźców, miejsca pra-
cy, ubóstwo miejskie, mieszkalnictwo, jakość 
powietrza, mobilność miejska, cyfryzacja i 
zamówienia publiczne, przy jednoczesnym 
zaangażowaniu mieszkańców. 
AGE zamierza współpracować w tej kwes-
tii z członkami Porozumienia w Sprawie 
Zmian Demograficznych, które rozpoczęło
swoją działalność w 2015, w celu połączenia 
lokalnych i regionalnych władz z podmiotami 
gotowymi do pracy w obszarze tworzenia 
środowiska przyjaznego starzeniu się.
Więcej informacji na stronie:
www.age-platform.eu

Każda dziedzina jest związana z wyzwaniami dobrego starzenia i jest powiązana z 
innymi.
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Podczas seminarium współorganizowanego 
przez Intergrupę URBAN w Parlamencie 

Europejskim 21 czerwca, przedstawiciele 
prezydencji słowackiej, Parlamentu Eu-
ropejskiego i Komisji zaapelowali wspólnie 
z CEMR i PLATFORMĄ, aby przedstawiciele 
władz regionalnych lub lokalnych znaleźli 
się w składzie każdej narodowej delegacji 
podczas jesiennej konferencji Habitat III w 
Quito. 
Podczas gdy odbywało się seminarium, 
prace przygotowawcze do konferencji w Qui-
to w Ekwadorze, na której przyjęta zosta-
nie Światowa Agenda Miejska, szły już pełną 
parą. Przedstawicielka Komisji Europejskiej 
(DG REGIO) Judit Torokne Rozsa, poparła 
pomysł ujęcia przedstawicieli władz lokalnych 
w każdej narodowej delegacji. Pomysł ten 
został mocno poparty przez członków Par-
lamentu Europejskiego i Przewodniczącego 
Intergrupy URBAN Jana Olbrychta (EPL, 
Polska), który stwierdził „Walczmy razem 
o umocnienie pozycji samorządów.” „ Nie 
chcemy, aby jeden poziom zarzadzania 
decydował za wszystkich. Władze lokalne 
i regionalne powinny mieć możliwość de-
cydowania”, potwierdziła Elena Szolga-
yová, reprezentująca przyszłą prezydencję 
słowacką Rady EU. „Naszym celem jest oka-
zanie wam, samorządom lokalnym, wspar-
cia”. Także burmistrz Kolonii, Andreas 
Wolter, stwierdził, iż „Unia Europejska 
musi wspierać postulaty światowej Grupy 
Zadaniowej o uznanie specjalnego statusu 
władz lokalnych i regionalnych prze organy 
ONZ i UN Habitat.

ŚWIATOWA AGENDA MIEJSKA

Instytucje europejskie deklarują pełne wsparcie dla władz lokalnych

Konferencja w Quito to dobry sygnał, 
ale co dalej?

„Konferencja w Quito nie będzie ograni-
czona wyłącznie do przyjęcia umowy przez 
państwa” wyjaśnia reprezentant HABITAT 
III Tobias Kettner. „ Prawdą jest, że kon-
ferencja w Quito położy fundamenty dla 
Światowej Agendy Miejskiej, ale będzie także 
okazją by skoncentrować się na samym 
wdrażaniu Agendy Miejskiej”. Frédéric Val-
lier, sekretarz generalny CEMRu dorzucił: 
„Na parę miesięcy przed konferencją stara-
my się ustalić, nie tylko to, kto za co będzie 
odpowiada, ale jak rządy krajowe, miasta i 
społeczeństwa mogą pracować razem już po 
podpisaniu umowy”.
Reprezentantka organizacji pozarządowej 
Habitat for Humanity, Deepali Sood, 
podkreśliła istotę zaangażowania obywateli i 
potrzebę monitorowania rezultatów podczas 
całości procesu.
Europoseł Ernest Maragall (Zieloni/EFA, 
Hiszpania), członek Intergrupy URBAN, 
wyraził obawę, że ta umowa może zostać 
„przejęta przez władze na szczeblu kra-
jowym”. Do jego obaw dołączył się inny 
członek Intergrupy URBAN Joachim Zeller 
(EPL, Niemcy), który stwierdził „Nie potrze-
bujemy następnej umowy napisanej przez 
władze krajowe. Taki dokument pozbawiłby 
sensu cały projekt; ta umowa dotyczy życia 
miejskiego, co oznacza miasta.”
Wszystkie spojrzenia zwrócone są te-
raz w stronę delegacji narodowych, które 
zadecydują o końcowej postaci umowy.

Przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych powinni wejść w skład każdej nar-
odowej delegacji podczas konferencji Habitat III w Quito, zgodzili się uczestnicy 
wspólnej konferencji zorganizowanej przez CEMR i PLATFORMĘ.
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Joachim Zeller (EPL, Niemcy) powiedział: „Umowa ta dotyczy życia miejskiego, co 
oznacza miast.”

©
 U

R
B
A
N

 I
nt

er
gr

ou
p

© Intergroupa URBAN



Inni o Intergrupie
METREX broni korzyści obszarów metropolitarnych

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

ukazując jej wpływ na polepszenie jakości 
życia mieszkańców, wyższą produktywność 
oraz zrównoważony transport. 
Jesteśmy bardzo zadowoleni z ustanowienia 
agendy miejskiej dla UE i partnerstw oraz 
z wyraźnego odniesienia do wymiaru met-
ropolitarnego. Kiedy partnerstwa rozpoczną 
pracę, METREX podzieli się swoim 20 let-
nim doświadczeniem nt. zintegrowanego 
użytkowania gruntów, mobilności oraz eu-
ropejskich strategii przestrzennych.
W przyszłości będziemy musieli kontynuować 
pracę nad zintegrowanymi i wspólny-
mi rozwiązaniami w skali metropolitalnej 
wykorzystując instrumenty UE oraz szersze 
terytorialne partnerstwa.

METREX, sieć, która łączy europejskie regiony 
i obszary metropolitalne, uważa Intergrupę 
URBAN Parlamentu Europejskiego za wielo-
letniego partnera w obszarze polityki met-
ropolitarnej w Europie. METREX wielokrotnie 
prezentował korzyści płynące ze współpracy 
regionów i obszarów metropolitalnych, 

KONTAKTY
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Patrząc w przyszłość

Europejski Tydzień
Regionów i Miast

Europejski Tydzień Regionów i Miast odbędzie 
się w dniach 10-13 października 2016 r. 
Zrównoważony rozwój obszarów miejs-
kich będzie jednym z kluczowych tematów 
tegorocznych dyskusji. Dzięki współpracy 
pomiędzy Komisją Europejską, Komitetem 

Jednym z zadań słowackiej prezydencji, która 
rozpocznie prace od 1 lipca, będzie ustano-
wienie nowych partnerstw w ramach agen-
dy miejskiej UE. Ustąpująca prezydencja 
holenderska wesprze prezydencję słowacką 
oraz następną w kolejności prezydencję 
maltańską.

Regionów, Regionem Stołecznym Brukselą 
oraz europejskimi miastami, miejscy prak-
tycy będą mogli wsiąść udział w wielu 
ciekawych warsztatach, wizytach studyjnych 
oraz interaktywnych sesjach.
Agenda miejska będzie także przedmiotem 
politycznego spotkania na wysokim szczeblu 
12 października w Brukseli (budynek Char-

Ustanowienie nowych partnerstw

l e m a g n e ) . 
Rejestracja 
na seminaria 
i warsztaty 
rozpoczn i e 
się w lipcu.

Więcej in-
formacji o 
programie: 
h t t p : / /
ec.europa.eu/
regional_pol-
icy/regions-
and-c i t ies/
2016/index.
cfm 


