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Parlament Europejski wsparł 2,5 mln €
agendę miejską UE!
pracuje 12 partnerstw.
Działanie przygotowawcze będzie realizowany w latach 2017, 2018 i 2019 i może
zostać przedłużona na kolejny rok.
To wsparcie ﬁnansowe zostało wprowadzone w dobrym momencie, gdy różne
elementy agendy miejskiej UE są opracowywane, takie jak “one-stop shop”
nowy portal internetowy dla miast. W
połowie października, Komisja Europejska
uruchomiła ten portal, aby dostarczyć miastom informacje na temat różnych polityk
UE i możliwości ﬁnansowych przewidzianych dla miast.
Ponadto, nowa Miejska Platforma Danych, prowadzona przez Wspólne Centrum
Badawcze, została właśnie uruchomiona.
Baza ta posiada wspólne wskaźniki dla
ponad 800 europejskich miastach.
Wreszcie, na początku przyszłego roku,
cztery nowe partnerstwa zaczną działać
w tematach: gospodarki o obiegu
zamkniętym,
transformacji
cyfrowej,
mobilności miejskiej oraz miejsc pracy.
Pozostałe cztery partnerstwa (z dwunastu)
powstaną do lata 2017 r.

esteśmy
bardzo
dumni
mogąc
poinformować, że członkowie Intergrupy URBAN z sukcesem zaproponowali nowe działanie przygotowawcze, którego celem jest wspieranie agendy
miejskiej UE. Po przegłosowaniu przez
eurodeputowanych budżetu UE na rok
2017 w dniu 1 grudnia, Komisja Europejska otrzyma łącznie w ciągu trzech 2,5
mln euro w celu wsparcia różnych działań
w ramach agendy miejskiej. Środki te w
szczególności pomogą Komisji, na przykład
za pośrednictwem Sekretariatu agendy
miejskiej, dostarczyć odpowiednią pomoc
ekspercką i administracyjną tzw. partnerstwom.
Wsparcie ﬁnansowe w odpowiednim
czasie
Niniejsze działanie przygotowawcze nie
tylko ułatwi organizację pracy różnych
partnerstw, ale postara się wypracować
synergię między nimi. Ponadto, środki
te powinny pomóc opracować całościową
strategię komunikacyjną w celu informowania szerszej publiczności na temat
różnych zagadnień miejskich, nad którymi

Intergrupa URBAN ma jeszcze jeden sukces w przyjęciu innego dwuletniego projektu
pilotażowego o wartości 1 mln € „Wspieranie miejskiego wymiaru współpracy na
rzecz rozwoju: zwiększenie możliwości ﬁnansowych miast z krajów rozwijających się
na rzecz wydajnego i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.”
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Głos Intergrupy URBAN
KONFERENCJA ONZ

Powiązanie światowej i europejskiej agendy miejskiej

W
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połowie października czterech członków
Intergrupy URBAN uczestniczyło w Konferencji Narodów Zjednoczonych poświęconej
mieszkalnictwu i zrównoważonemu rozwojowi
obszarów miejskich w Quito (Ekwador). Rozmowy dotyczyły m. in. sposobu połączenia
przyjętej światowej Nowej Agendy Miejskiej
z rozwijającą się agendą miejską UE.
„Europejscy uczestnicy konferencji byli skoncentrowani na relacji pomiędzy światową
agendą miejską i agendą miejską UE”
powiedział Jan Olbrycht (EPL, Polska),
przewodniczący Intergrupy URBAN, który
był członkiem oﬁcjalnej delegacji podczas
konferencji Habitat III. Poseł wyjaśnił, że
europejska agenda miejska została uznana
w dyskusjach za instrument wdrażania
światowej agendy miejskiej w Unii Europejskiej.
Podkreślił on również, że problemy miast mają charakter uniwersalny: „Miasta na
całym świecie muszą stawiać czoła podobnym problemom, pomimo różnicskali. Jednak
w dyskusjach o zarzadzaniu miastem, kiedy
miasta europejskie podkreślają konieczność
partnerstwa i zarządzania wielopoziomowego w rozwiązywaniu problemów, miasta np.
afrykańskiej mówią przede wszystkim o
konieczności decentralizacji”. Według niego,
jedną z konkluzji konferencji w Quito było
stwierdzenie, że „wszystkie miasta muszą
wspólnie pracować nad znalezieniem nowych
rozwiązań podobnych problemów”.

„Miasta na całym świecie muszą stawić czoła podobnym problemom, pomimo różnic
skali”, powiedział poseł Jan Olbrycht (EPL, Polska) podczas Konferencji ONZ Habitat III.

względzie” powiedział.
„Dobra praca, tanie mieszkania i atrakcyjne
warunki życia - tego właśnie obywatele
oczekują od miast, w których żyją”,
powiedziała eurodeputowana Kerstin Westphal (S&D, Niemcy). „W Quito, byliśmy w
stanie przedstawić i omówić nasze europejskie pomysły i rozwiązania dla wspierania
miast w osiągnięciu tych celów - jak również
skonfrontować je z pomysłami z innych
części świat”, dodała.
Poseł Bogdan Wenta (EPL, Polska)
przypomniał, że „ponad połowa ludności
świata mieszka w miastach”. Podkreślił, że
urbanizacja jest szczególnie dynamiczna
w krajach rozwijających się „co często jest
wynikiem przewlekłych kryzysów i katastrof
naturalnych”. „Obszary miejskie rosną w
sposób chaotyczny, brakuje im dobrego
zarządzanie, odpowiedniej infrastruktury
i dostępu do podstawowych usług. Wynikiem czego, jedna na osiem osób na świecie
obecnie mieszka w slumsach i nieformalnych osiedlach” dodał. Na koniec stwierdził:
„Mam nadzieję, że Nowa Agenda Miejska
przyczyni się do poprawy sytuacji w tych
osiedlach, i dzięki niej będziemy w stanie lepiej zrozumieć potrzeby ludzi, którzy
tam mieszkają i pomóc im w rozwijaniu ich
potencjału”.

Znaczenie pomiaru osiągnięć
Poseł Ernest Maragall (Zieloni / EFA,
Hiszpania) podkreślił, że Unia Europejska
powinna skupić się na tym jak zdeﬁniować
Nową Agendę Miejską w kontekście europejskim. „Wdrażanie agendy jest bardzo
ważne oraz proces pomiaru osiągnięć w tym

Komisja Europejska przedstawiła w Quito trzy zobowiązania do wypełnienia celów Nowej
Agendy Miejskiej. Po pierwsze, KE zobowiązała się do wdrażania światowej agendy miejskiej poprzez europejską agendę miejską. Po drugie, postanowiono opracować światową
i zharmonizowane deﬁnicję miast w partnerstwie z OECD i Bankiem Światowym. I
wreszcie, Komisja przedstawiła swoją wolę rozwijania współpracy pomiędzy miastami w
zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.
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KATOWICE

Dyskusje o urbanistyce społecznej

X

© Jan Olbrycht

międzynarodowa konferencja miejska
„Miasto 2016. Zarządzanie Miastem”
corocznie organizowana przez Jana Olbrychta (EPL, Polska) odbyła się w Katowicach
dniach 14-15 listopada.
Tegoroczne dyskusje koncentrowały się
na miastach przyjaznych środowisku, jak
również na działaniach wobec miast na poziomie globalnym, europejskim i krajowym.
Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się
więcej na temat Nowej (światowej) Agendy Miejskiej oraz poznać konkluzje konferencji ONZ poświęconej mieszkalnictwu
i zrównoważonemu rozwojowi obszarów
miejskich (Habitat III), która odbyła się w
październiku w Quito.
Big i open data
Co więcej, uczestnicy dowiedzieli się o etapie wdrażania europejskiej agendy miejskiej oraz o Innowacyjnych działania na rzecz
zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich (UIA). W kontekście polskiej polityki

Belinda Tato tłumaczy polskim architektom idee urbanistyki społecznej.

miejskiej, została przedstawiona rola miast
w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.
Głównym punktem konferencji było natomiast wystąpienie Belindy Tato, hiszpańskiej
architekt z Ecosistema Urbano w Madrycie,
która przedstawiła koncepcję tzw. „urbanistyki społecznej”. Konferencję zakończyła
dyskusja o big i open data oraz o tym, jak
lepiej zarządzać informacjami w nowoczesnym mieście.
Prezentacje z konferencji:
http://konferencjamiasto.pl/#do_pobrania

URBAN Spotkania i wydarzenia
RAPORT

Miasta mają zalety natury gospodarczej, społecznej oraz środowiskowej

C

Dla Pauliusa Kulikauskasa, szefa biura UNHABITAT dla Europy i instytucji UE, raport jest
ważnym kamieniem milowym w pokazaniu jak
doświadczenie UE może być rozpowszechniane w innych częściach świata, w duchu Nowej
Agendy Miejskiej.
„Publikacja Raportu o Stanie Europejskich Miast pokazuje miejskim praktykom na szczeblu
europejskim i krajowym doskonały obraz sytuacji w europejskich miastach i miasteczkach”,
powiedział Jan Olbrycht, przewodniczący Intergrupy URBAN. „Co więcej, dzięki temu raportowi,
europejskie miasta mogą porównywać się do innych. Każdy burmistrz powinien go otrzymać”,
dodał. Na koniec spotkania poseł podsumował,
że ten raport będzie bardzo użyteczny podczas prac nad przyszłymi rozporządzeniami
funduszy strukturalnych: „Potrzebujemy tych
analiz, aby podjąć dobre decyzje w przyszłości,
by wiedzieć gdzie inwestować”.
Raport dostępny tutaj: http://ec.europa.eu/
regional_policy/sources/policy/themes/citiesreport/state_eu_cities2016_en.pdf

złonkowie oraz partnerzy Intergrupy URBAN mieli okazję dowiedzieć się więcej
na temat Raportu o Stanie Europejskich Miast
podczas nadzwyczajnego spotkania Intergrupy,
które odbyło się 6 września w Brukseli.
Raport o europejskich miastach, napisany
przez UN-HABITAT i DG REGIO, pokazuje w jaki
sposób miasta prowadzą do bardziej innowacyjnej i zrównoważonej w rozwoju przyszłości.
Lewis Dijkstra, zastępca kierownika wydziału
Analiz Gospodarczych DG REGIO, wyjaśnił,
że raport ten pomoże miastom porównać się
do innych. „Raport pokazuje, że miasta nie są
tylko postrzegane jako źródło problemów, ale
także mają wiele zalet natury gospodarczej,
społecznej i środowiskowej”, podkreślił.
Rzeczywiście, raport podkreśla, iż burmistrzowie są co raz bardziej zauważani, jako kluczowe osoby w procesie promocji miejsc pracy
i wzrostu, włączania społecznego, wydajności
zasobów, transportu ekologicznego czy walki
ze zmianą klimatu. Publikacja raportu wspiera
agendę miejską dla UE i ma wkład w konferencję
HABITAT III i Nową Agendę Miejską.
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KREDYTY

Kształtująca się odpowiedź EBI na agendę miejską

A

genda miejska UE, jako deklaracja polityki przyjęta przez ministrów UE, odnosi się bezpośrednio do roli Europejskiego Banku Inwestycyjnego i ustala istotne
założenia w dziedzinie pożyczek miejskich.
Jako bank UE, EBI ﬁnansuje tylko projekty
które wypełniają cele polityk europejskich.
Z tego tytułu, agenda miejska nadaje EBI
istotny kierunek: wspieranie celów polityki
uwzględnionej w agendzie miejskiej służy
bez wątpienia interesowi europejskiemu.
Od 2011 bank UE zainwestował 95 mld €
w obszarach zawartych w tematach priorytetowych agendy miejskiej. EBI udziela
pożyczek we wszystkich tych tematach i krajach członkowskich.
Pożyczki EBI na cele miejskie są
najwyższe wśród krajów z siecią dużych miast drugorzędnych:
• UK (15.7 mld €)
• Francja (13.7 mld €)
• Niemcy (10.9 mld €)
Jeżeli chodzi o sektory miejskie, EBI ﬁnansuje najwięcej projektów związanych z:
• wodą/kanalizacją (16.8 mld €)
• transportem publicznym (17.7 mld €)
• edukacją (15.9 mld €)
• mieszkalnictwem i rewitalizacją
miejską (12.3 mld €)
EBI udzieliło pożyczek 1/6 wszystkich 930
europejskich miast, których populacja
przekracza 75 000 mieszkańców. Pożyczka
ta często przybiera formę pożyczki ramowej,
za pomocą której miasta mogą ﬁnansować
rzesze projektów inwestycyjnych, zazwyczaj na przestrzeni od 3 do 5 lat. Nie jest
wymagane, aby projekty te były ostatecznie zaplanowane w momencie podpisania umowy pożyczki; nowe projekty, które
spełniają kryteria ustalone w pożyczce,
mogą być powiązane z pożyczką w fazie
wdrożeniowej.
Daje to miastom elastyczność w dostosowywaniu programów inwestycyjnych
przy zabezpieczonym ﬁnansowaniu.
Mniejsze miasta także mogą otrzymać
ﬁnansowania
EBI
poprzez
pożyczki
udzielone z pomocą pośrednika:
• administrację regionalną
• banki publiczne lub prywatne
• wyspecjalizowane przedsiębiorstwa
(takie jak ﬁrmy mieszkaniowe lub agencje
efektywności energetycznej)

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji
Strategicznych (EFSI) pomaga również
ﬁnansować miejskie inwestycje. Gwarancja
EFSI pozwala EBI ﬁnansować miejskie projekty obarczone większym ryzykiem poprzez:
• dzielenie ryzyka z bankami pro rozwojowymi
• udzielanie pożyczek niżej ocenianym
samorządom lub ﬁrmom samorządowym
• ﬁnansowanie usług sektora prywatnego dostarczanych samorządom poprzez:
- partnerstwo publiczno-prywatne
- przedsiębiorstwa usług energetycznych
- inne struktury z ograniczoną możliwością
pozyskania zasobów ﬁnansowych
• inwestowanie kapitału w fundusze rozwoju miejskiego skierowane na
rewitalizację
Poza ﬁnansowaniem, EBI przyczynia się aktywnie do rozwoju agendy miejskiej przez
swoje usługi doradcze np.:
• JASPERS dla projektów ﬁnansowanych przez Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne
• ELENA dla projektów związanych z
wydajnością energetyczną
• ﬁ-compass w celu tworzenia instrumentów ﬁnansowych
Ponadto, miasta i promotorzy projektów
publicznych mogą (i powinni!) kontaktować
się z Europejskim Centrum Doradztwa Inwestycyjnego w celu uzyskania profesjonalnego wsparcia, aby przekuć dobry pomysł
w inwestycję służącą dobru wszystkich Europejczyków.
EBI uczestniczy także w wielu partnerstwach
związanych z agendą miejską w celu zapewniania ekspertyzy dotyczącej ﬁnansowania
m. in. mieszkalnictwa, integracji uchodźców,
a także gospodarki obiegowej.
Więcej informacji na temat ﬁnansowania miejskiego EBI:
• W jaki sposób EBI wspiera agendę
miejską UE? - Wywiad z Gerrym Muscatem,
zajmujący się rozwojem miejskim w EBI
https://www.youtube.com/watch?v=iSKtiQnCsas
• Narzędzia agendy miejskiej UE Zbuduj swoje zrównoważone społeczeństwo
z EBI i CoR. http://www.eib.org/attachments/
thematic/the_eu_urban_agenda_toolbox_en.pdf
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SEMINARIUM
Nowe strategie zarządzania i inwestowania w regionach metropolitalnych

O
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koło 70 europejskich polityków, pracowników Komisji Europejskiej, ekspertów oraz przedstawicieli krajów, regionów
oraz regionów metropolitalnych wzięło
udział w seminarium eksperckim nt. „nowego zarządzania oraz strategii inwestycyjnych
w regionach metropolitalnych” zorganizowanym w Brukseli 29 września 2016 r. przez
region metropolitalny Rotterdam-Haga.
Obszar metropolitalny Warszawa, nowo utworzona Métropole d’Aix-Marseille-Provence
oraz region metropolitarny Rotterdam-Haga
zaprezentowali cele i wyzwania, a także
znaczenie współpracy metropolitalnej.
Philippe Raets (region Rotterdam-Haga)
podkreślił unikalną dobrowolną współpracę
oddolna pomiędzy 23 gminami. Poza
współpracą w zorganizowaniu transportu
regionalnego, ambitny program inwestycyjny został wprowadzony w regionie,
aby przekształcić istniejącą gospodarkę w
nową, zrównoważoną, międzynarodową,
konkurencyjną
gospodarkę
przyszłości
(tzw.”Next Economy”).
Rzeczywiście, badanie opublikowane na
początku tego roku przez OECD pokazują,
że większa i lepsza współpraca w regionie
metropolitalnym Rotterdam-Haga pozwala na wzrost produktywności od 2 do 4%.
Ponadto dobrowolna współpraca między 23
gminami i dwoma dużymi sąsiadującymi
miastami jest unikalna w skali światowej, a
obszar metropolitalny musi podnieść swój
międzynarodowy proﬁl.
Znaczenie współpracy metropolitalnej
Sylvain Crespel wyjaśnił liczne zadania, które
nowa metropolia Aix-Marseille-Provence
otrzymała wg. ustawodawstwa krajowego:
stymulowanie połączenia uniwersytetów w
regionie, opracowywanie wspólnych planów
inwestycyjnych oraz koordynacja dużych
projektów.
Paweł Sajnog wykazał zupełnie inne
podejście metropolii warszawskiej. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZITy) są
tam stosowane, aby stymulować większą
współpracę
metropolitalną.
Ponadto,
Warszawa ma nadzieję, że w przyszłości
ZITy będą stymulować krok po kroku szerszą
współpracę tematyczną w regionie metropolitalnym.
Poseł Matthijs van Miltenburg (ALDE,

Według posła Matthijsa van Miltenburga (ALDE, Holandia) (po prawej) Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne w większym stopni powinny być skierowane do miast i regionów metropolitalnych.

Holandia) podkreślił znaczenie współpracy
metropolitalnej we wzmacnianiu inwestycji
strategicznych i wzrostu oraz w obliczu wielkich wyzwań związanych z klimatem, energią
i integracją społeczną. „Powinniśmy dążyć do
wdrożenia Paktu Amsterdamskiego, którego
celem jest lepsze prawodawstwo, lepsze ﬁnansowanie oraz wymiana doświadczeń”,
powiedział. Według niego Europejskie
Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne w
większym stopni powinny być skierowane do
miast i regionów metropolitalnych.
Poseł wezwał do wspólnej debaty na temat
tego jak polityki europejskie i europejskie
fundusze mogą wspierać strategie inwestycyjne i rozwój regionów metropolitalnych.
Jan Olbrycht (EPL, Polska) przewodniczący
Intergrupy URBAN podkreślił rolę Parlamentu Europejskiego, który od lata wspiera obszary miejskie.
Zauważył on, że współpraca pomiędzy miastami i obszarami wiejskimi znajduje odzwierciedlenie w zarządzaniu regionami metropolitalnymi. „Powinniśmy skoncentrować się na
wzmacnianiu roli funkcjonalnych obszarów
miejskich w Europie, zwłaszcza w debacie na
temat przyszłości polityki spójności po 2020
roku”, powiedział. Wg. niego dyskusja na temat zarządzania i strategii inwestycyjnych
w regionach metropolitalnych jest bardzo na
czasie.
Przedstawiciel OECD podkreślił, że należy
koncentrować się na funkcjonalnych obszarach miejskich, w których administracyjne granice miast nie są ważne, ale obszary, na których mieszkańcy żyją, pracują,
chodzą do szkoły i korzystają z udogodnień.
Siła tych wzajemnych relacji wyjaśnia silny
wzrost, który OECD mierzy w obszarach
metropolitalnych na całym świecie.
Prezentacje i dyskusja pozwoliły wyłonić
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jasne wnioski:
• Każdy region metropolitalny organizuje
współpracę regionalną na swój sposób; Zintegrowane programy inwestycyjne (innowacje, poprawa infrastruktury dla starzejących
się mieszkańców, rozwój kapitału ludzkiego,
aktywizowanie zawodowe młodych i osób
starszych) są niezbędne, aby osiągnąć silniejszy rozwój regionalny;
• Zdolności i możliwości podmiotów regio-

nalnych i metropolitalnych są kluczowa dla
dostawców kapitału, takich jak EBI; Regiony
metropolitalne powinny zacząć dyskutować
na temat polityk, instrumentów i programów
inwestycyjnych. W obliczu przyszłości polityki regionalnej po 2020 roku, główne pytanie dla regionów metropolitalnych to „Jak
możemy upewnić się, że większy udział funduszy europejskich będzie dostępny dla obszarów miejskich?”.

Patrząc w przyszłość

W

połowie grudnia zostanie uruchomiony drugi nabór Innowacyjnych
działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Ten drugi konkurs
innowacyjnych rozwiązań miejskich będzie
poświęcony trzem tematom: gospodarce o
obiegu zamkniętym, integracji imigrantów
i uchodźców oraz mobilności w miastach.

• 19 stycznia 2017 w Salonikach, Grecja
• 26 stycznia 2017 w Budapeszcie, Węgry
W październiku wyłoniono najlepsze 18
projektów w ramach pierwszego konkursu
powiązanego z czterema tematami: miejskim ubóstwem, integracją imigrantów i
uchodźców, pracy i umiejętności w lokalnej
gospodarce oraz zmianami energetycznymi.
378 propozycji z 24 państw członkowskich
UE wzięło udział w konkursie.
Więcej informacji:
http://www.uia-initiative.eu/en/1st-waveuia-projects-approved

4 seminaria informacyjne zostaną zorganizowane:
• 1 grudnia 2016 w Lille, Francja
• 7 grudnia 2016 w Porto, Portugalia

Inni o Intergrupie
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Europejska Sieć Wiedzy o Miastach (EUKN)

a przestrzeni ostatniej dekady Sieć EUKN
zaopatrywała w wiedzę strategiczną
swoich członków: państwa członkowskie UE
pracujące razem nad sprawami miejskimi.
Tematy które opracowywaliśmy pokrywały
różnorodne sprawy, od migracji do ubóstwa
i od małych i średnich obszarów miejskich
do wielopoziomowego zarządzania miejskiego. Sieć EUKN wspierała także wiele
prezydencji Rady UE w badaniach nad tematami miejskimi wpisującymi się w ramy
programowe prezydencji. Ostatnio Sieć
EUKN blisko współpracowała z holenderską
prezydencją i ONZ nad dwoma strategicznymi agendami, które tworzą globalne oraz
europejskie ramy na następne lata: Paktem

KONTAKTY

Amsterdamskim i Nową Agendą Miejską.
W obu agendach pojęcie partnerstwa jest
kluczowe. Partnerstwa pomiędzy Komisją
Europejską, krajami członkowskimi, europejskimi miastami, organizacjami, sektorem
prywatnym i społeczeństwem obywatelskim.
Intergrupa URBAN jest naszym naturalnym sprzymierzeńcem. Współpracowaliśmy
z Intergrupą URBAN przez wiele lat i
będziemy kontynuować tę współpracę w
nadchodzących latach, ponieważ po Amsterdamie i Quito - implementacja jest kluczem. Nie jest to jednak możliwe bez wsparcia politycznego kluczowych podmiotów
miejskich, w tym Intergrupy URBAN.

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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