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Posłowie spotkali się z koordynatorami
agendy miejskiej UE
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czerwca w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli,
członkowie Intergrupy URBAN
mieli niepowtarzalną okazję spotkać się ze
wszystkimi 12 koordynatorami partnerstw
agendy miejskiej UE. Zaaranżowanie
wspólnego śniadania posłów do PE i koordynatorów odbyło się przy współpracy z
Komisją Europejską, jako część dwudniowego spotkania, organizowanego dwa razy
do roku.
Jan Olbrycht (EPL, Polska),
przewodniczący
Intergrupy
URBAN, w swoim powitalnym
wystąpieniu podkreślił znaczenie bezpośrednich kontaktów między koordynatorami partnerstw
i członkami Parlamentu Europejskiego,
którzy zajmują się kwestiami miejskimi.

Podczas spotkania ze wszystkimi koordynatorami 12 partnerstw agendy miejskiej
eurodeputowani nalegali na konieczność podjęcia konkretnych działań.

Spotkanie koncentrowało się na krótkich
prezentacjach, które przedstawiały efekty
działań partnerstw. Następnie posłowie
dopytywali o konkretne kwestie i przedstawiali własne uwagi. Oto niektóre reakcje posłów do PE po tym spotkaniu:

problemów. Uruchomiliśmy ‘inteligentne
specjalizacje’ na poziomie miejskim.
Musimy wyciągnąć wnioski z wyniku referendum w Wielkiej Brytanii, które pokazało,
że wiedza o unijnych programach była
niewystarczająca. Dlatego tak ważne
znaczenie w nadchodzących latach będzie
miała widoczność partnerstw i programów
takich jak Let the Stars Shine.”

Lambert van Nistelrooij (EPL,
Holandia), wiceprzewodniczący
Intergrupy URBAN: “Pakt z Amsterdamu zwiększył rolę miast
w rozwiązywaniu konkretnych

Agnes
Jongerius
(S&D,
Holandia), wiceprzewodnicząca
Intergrupa
URBAN:
“Dobrze, że partnerzy z całej Europy pracują razem w celu
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rozwiązywania problemów stających przed
miastami. Szczególne wyzwanie stanowi
zapewnienie mieszkań o odpowiednim
standardzie i cenie dla wszystkich Europejczyków. Na mieszkanie w europejskich miastach powinni móc sobie pozwolić
również strażacy i nauczyciele, a nie tylko
młodzi i wykształceni.”
Kerstin
Westphal
(S&D,
Niemcy): “To była bardzo owocna wymiana poglądów. Jako
posłowie do PE chcemy wspierać
obszary miejskie w najlepszy
możliwy sposób. Do tego niezbędna jest
wiedza ludzi, którzy mają doświadczenie i
znają lokalne realia”.

Dla Danuty Jazłowieckiej (w środku) spotkanie było bardzo cenną inicjatywą,
włączającą lokalnych partnerów do szerszej debaty na temat przyszłości funduszy
strukturalnych po 2020 roku.

Jordi Solé (Zieloni/EFA, Hiszpania): “To śniadanie było bardzo
interesującą inicjatywą. Rezultaty agendy miejskiej będą
zależeć od wdrożenia bardziej
konkretnych działań. Musimy również
budować bliskie relacji ze stronami, które
najlepiej znają realia. Bezpośrednie spotkanie z koordynatorami było świetną
możliwością do usprawnienia i zacieśnienia
naszej współpracy”.

Mattijas
van
Miltenburg
(ALDE,
Holandia):
“Dzięki
działaniu
koordynatorów
partnerstw
agendy
miejskiej poranne spotkanie można
uznać za sukces. Koordynatorzy przedstawili przekrojowy przegląd dotychczas osiągniętych postępów, dlatego z
niecierpliwością czekam na prezentacje
dalszych działań, zgodnie z wyznaczonymi terminami. W interesie europejskich
miast jak i Parlamentu, pełniącego rolę
współustawodawcy, jest wywiązywanie
się z zobowiązań czasowych. Nie mogę
się doczekać efektów końcowych, które
dadzą podstawy do kolejnych dyskusji i
przygotowań do wdrażania nowoczesnych
rozwiązań w zakresie polityki miejskiej.”

Danuta Jazłowiecka (EPL,
Polska): “To była bardzo cenna
inicjatywa,
włączająca
lokalnych partnerów do szerszej
debaty na temat przyszłości
polityki regionalnej oraz wykorzystania
funduszy strukturalnych po 2020 roku.
Przedsięwzięcie zostało docenione przez
wszystkich obecnych partnerów i jestem
przekonana, że potrzebujemy więcej podobnych wydarzeń”.

Głos Intergrupy URBAN
NOWA

PUBLIKACJA

Let the Stars Shine - zaangażować obywateli w UE

P

roponowanych wiele usprawnień dot. komunikacji sukcesów projektów europejskich, a
kolejne są w trakcie negocjacji.
Zmiany te mają na celu pokazanie rządom,
ﬁrmom, dziennikarzom oraz obywatelom
jaka jest wartość dodana, którą UE wnosi w
codzienne życie mieszkańców. Kluczem jest
wzajemna komunikacja: tworzenie sytuacji, w których wszystkie zainteresowane
strony, w tym obywatele, współpracują ze
sobą. Posłowie zachęcają obywateli Wspólnoty do dzielenia się pomysłami, jak najlepiej informować o tym jak UE wspiera ich
projekty, ﬁrmy lub rządy oraz do pokazy-

rzez ponad 9 miesięcy dziewięciu
posłów do PE z Grupy EPL pracowało
nad promocją sukcesów osiągniętych w ramach polityki regionalnej i miejskiej UE. Do
grupy tej należą: Lambert van Nistelrooij (Holandia), Jan Olbrycht (Polska), Andrey Novakov (Bułgaria), Pascal Arimont
(Belgia), Ivana Maletic (Chorwacja), Marc
Joulaud (Francja), Daniel Buda (Rumunia), Franc Bogovic (Słowenia) i Joachim
Zeller (Niemcy).
Od początku 2016 roku wyżej wspomniani
parlamentarzyści pracują nad projektem „Let
the Stars Shine”. Od tego czasu zostało zap-
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wania konkretnych efektów tego wsparcia.
To wezwanie można podsumować hasłem:
Bądź ambasadorem, którego potrzebuje
Unia!
Komunikacja o projektach regionalnych
i miejskich
Koncepcja ambasadorów UE jest jedną z
nowości, które wprowadzono w ramach polityki regionalnej UE, a która mogłaby być
wykorzystana również w innych unijnych
politykach. Ambasadorowie muszą mieć jednak możliwość szerokiej komunikacji. Efekty
wielu projektów, które otrzymują ﬁnansowanie z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, Horyzontu 2020 lub
innych programów UE, są widoczne dopiero
po 4-5 latach lub nawet później.
Do tej pory, komunikacja o wynikach projektów nie była prawnie możliwa. Obecnie negocjowana jest propozycja, zgodnie z którą zostanie ustanowiony niewielki
budżet, przeznaczony na informowanie o
osiągnięciach projektów, nawet do 4 lat po

ich ukończeniu.
We wrześniu wspomniani posłowie rozpoczną
działania w swoich krajach. Dobre projekty i
pomysły na komunikację zostaną wybrane w
różnych krajach, a następnie jury europejskie wybierze laureatów. Konkurs skupi
się na projektach regionalnych i miejskich.
Potrzeba dużych zmian została podkreślona
na wspólnym posiedzeniu komisji REGI Parlamentu Europejskiego i komisji COTER Europejskiego Komitetu Regionów 29 czerwca.
Teraz czas na działanie!

WIZYTA

W

Od europejskiej po chińską agendę miejską

lipcu 2017 r. dziewięciu członków Parlamentu Europejskiego udało się w
delegację do Chin na zaproszenie Chińskiego
Ludowego Stowarzyszenia Przyjaźni z Zagranicznymi Krajami. Z ramienia EPL i Integrupy URBAN uczestniczyli: Jan Olbrycht
(Polska), Lambert van Nistelrooij (Holandia), Krzysztof Hetman (Polska) i Iuliu Winkler (Rumunia).
Delegacja
odwiedziła
miasta:
Pekin,
Zhengzhou, Nanjing, Yancheng i wymieniła
poglądy dotyczące agendy miejskiej państwa
środka z chińską Narodową Komisją ds. Reform i Rozwoju.

Delegacja posłów odwiedzająca centrum technologii ochrony środowiska Jiangsu
w mieście Yancheng, prowincja Jiangsu. (© Lambert van Nistelrooij)

swoimi odpowiednikami w Europie i odgrywa
kluczową rolę w programie World Cities 2. W
ramach tej inicjatywy ponad 200 chińskich
ekspertów wzięło udział w szkoleniach nt.
wyzwań związanych z urbanizacją. Jednak kilka kwestii pozostaje nierozwiązanych: szczególnie sprawa swobody przedsiębiorczości w
chińskich miastach i ograniczenie tempa rozwoju tego kraju.
Dyskusja z Chinami będzie kontynuowana
14 września, kiedy w Strasburgu odbędzie
się spotkanie z delegacją Chińskiego Stowarzyszenie Przyjaźni z Zagranicznymi Krajami.

Miasta inwestują 1% swojego budżetu
w obszary wiejskie
Wielki boom budowlany w Chinach ciągle
trwa, a w kraju występuje najwięcej żurawi
budowlanych na świecie. Obecnie wdrażana
jest polityka zorientowana na rozwój
społeczny i gospodarczy kraju. Tworzy się
połączenia pomiędzy miastami i obszarami
wiejskimi. Miasta przeznaczają 1% swojego
budżetu na rozwój obszarów wiejskich. Wiele
chińskich miast buduje bliźniacze relacje ze
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URBAN Spotkania i wydarzenia
PUBLIKACJA UNESCO

I

Rola kultury w rozwoju miast

ntergrupa URBAN we współpracy z posłem
do PE Bogdanem Wentą (EPL, Polska)
i UNESCO, w dniu 2 maja zorganizowali
prezentację publikacji UNESCO “Culture:
Urban Future”. To pierwszy globalny raport
na temat roli kultury w zrównoważonym rozwoju miejskim.
Publikacja została pierwszy raz zaprezentowana podczas Konferencji Narodów
Zjednoczonych na temat mieszkalnictwa i
zrównoważonego rozwoju miejskiego (Habitat III) w Quito (Ekwador) w październiku
2016. Raport ten ukazuje ramy polityczne
wspierające krajowe i lokalne władze w realizacji Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego
rozwoju, a także Nowej Agendy Miejskiej.
W światowe badanie było zaangażowanych
9 regionalnych partnerów, a swoje uwagi do
publikacji przedstawili liczni naukowcy, organizacje pozarządowe i miejscy aktywiści.
Raport zawiera kompleksowy przegląd miast
pod względem ochrony dziedzictwa, jego
konserwacji oraz zarządzania nim, promocji branży kulturalnej oraz kreatywnej,
jednocześnie podkreślając rolę tych elementów w zrównoważonym rozwoju miast.
Publikacja zawiera również atlas z 22 subregionalnymi mapami, na których znajdują
się wszystkie miasta należące do sieci
UNESCO.

Bogdan Wenta (EPL, Polska) (po lewej) podczas prezentacji publikacji UNESCO
podkreślił, że nowy Europejski Konsensus na rzecz rozwoju kładzie duży nacisk na
ochronę i promocję kultury. (© URBAN Intergroup)

Ochrona i promocja kultury
Bogdan Wenta, członek Intergrupy URBAN,
zainaugurował wydarzenie, podkreślając w
jak dużym stopniu Agenda 2030 i nowe Cele
Zrównoważonego Rozwoju (SDG) uznają
transformacyjną rolę kultury w wielu obszarach takich jak edukacja, zrównoważone
miasta, ochrona środowiska, równość płci,
zdrowie, czy bezpieczeństwo żywności.
Ponad połowa z 17 celów jest związana z
dziedzictwem kultury i jej różnorodnością.
“Nowy Europejski Konsensus na rzecz rozwoju, który jest bardzo silnie powiązany z
SDG, kładzie nacisk na ochronę i promocję
kultury”, powiedział Wenta.
Podczas seminarium przedstawiciele różnych
Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej
mieli okazję do wypowiedzenia się na temat
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publikacji UNESCO i podzielenia się swoimi
spostrzeżeniami i doświadczeniami na temat
roli kultury w różnych politykach UE. Z perspektywy DG ds. edukacji, młodzieży, sportu
i kultury (DG EAC), dziedzictwo kulturowe
to ludzie, dlatego kultura - szczególnie w
dzisiejszych czasach - jest bardzo ważnym
narzędziem integracji migrantów. Wspomniana została również potrzeba budowania
społeczności wokół kultury, zwłaszcza w
mniejszych miejscowościach. Przedstawiciel
DG ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju (DG DEVCO) podkreślił, że Komisja Europejska zobowiązała się do dalszej
integracji kultury w ramach współpracy
międzynarodowej. Pracownik DG ds. polityki regionalnej i miejskiej (DG REGIO)
zaprezentował jak kultura łączy się z polityką
spójności, a także przedstawił możliwości ﬁnansowania projektów kulturalnych.
Podczas debaty reprezentant Hiszpańskiej
Agencji Współpracy i Rozwoju, która
współﬁnansowała
publikację
raportu,
przedstawił ramy współpracy z UNESCO
i dodał, że hiszpańskie doświadczenia
związane z kulturą tradycyjnie wpisane są w
miejski kontekst.
Jan Olbrycht (EPL, Polska), przewodniczący
Intergrupy URBAN, podsumował wydarzenie
zaznaczając, że w kontekście europejskiej
agendy miejskiej, która jest narzędziem realizacji światowej Nowej Agendy Miejskiej,
elementy kultury powinny być uwzględniane
w różnych partnerstwach. Co więcej,
możliwość stworzenia 13tego nowego partnerstwa w dziedzinie kultury powinna zostać
rozpatrzona w następnym roku.
© Intergrupa URBAN

WSPÓŁPRACA

MIĘDZYNARODOWA

Projekt World Cities przechodzi do drugiej fazy

15

czerwca członkowie i partnerzy Intergrupy URBAN mieli okazję dowiedzieć
się więcej o projekcie World Cities, w
kontekście międzynarodowego wymiaru unijnej polityki regionalnej i miejskiej. Ronald
Hall, główny doradca, kierownik grupy zadaniowej ds. Irlandii Północnej, zajmujący
się relacjami międzynarodowymi w DG REGIO zaprezentował projekt.
Projekt World Cities powstał jako działanie
przygotowawcze Parlamentu Europejskiego
w celu promowania wymiany doświadczeń i
dobrych praktyk między Unią Europejską, a
krajami spoza Wspólnoty. Zakres programu
dotyczy rozwoju terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zurbanizowanych, partnerstw pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi, a także miejskiej

współpracy transgranicznej.
Pierwsza faza projektu została wdrożona
w latach 2014-2016 r. i działała w ramach budżetu o wysokości 1.500.000 €.
Założeniem projektu była współpraca między
miastami unijnymi, a ich partnerami z Chin,
Indii, Kanady i Japonii.
World Cities II, którego działanie obejmuje
lata 2016-2018, funkcjonuje z takim samym
budżetem. W tej edycji koncentruje się na
współpracy między miastami Indonezji, Korei, Wietnamu, południowej Afryki i Australii
z ich europejskimi odpowiednikami. To partnerstwo ma na celu zwiększenie efektywności
w ramach współpracy między rządami, badaczami i przedstawicielami biznesu.
Więcej informacji o projekcie World Cities
www.world-cities.eu
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WIZYTA STUDYJNA
Strasburg otwiera drzwi dla swoich comiesięcznych lokatorów

W

przyjrzeć się z bliska dwóm interesującym
projektom. Pierwszy z nich to Deux Rives
(“Dwa brzegi”), który jest jednym z
największych projektów urbanistycznych we
Francji. Skupia się na rozwoju 3 km pasa
transgranicznego między Strasburgiem, a
Kehl, na którego obszarze niedawno uruchomiono linię tramwajową. Drugi projekt
o nazwie The Archipel znajduje się na terenie dzielnicy Wacken i obejmuje obszar
około 200.000 m² przeznaczony dla biznesu,
jakościowych budynków mieszkalnych i funkcjonalnego budownictwa. Posłowie mogą co
miesiąc na własne oczy obserwować rozwój
projektu, ponieważ The Archipel znajduje się
na przeciwko Parlamentu Europejskiego.
Podczas wizyty parlamentarzyści mogli
przekonać się o efektach działania partnerstwa publiczno-prywatnego w rozwijaniu tego
typu projektów i o znaczeniu różnorodności
społecznej w rozwoju miejskim.

czwartek 6 lipca członkowie i partnerzy
Intergrupy URBAN zostali zaproszeni
przez burmistrza Strasburga, Rolanda Riesa, aby omówić strategię rozwoju tej europejskiej i reńskiej metropolii. Spotkanie,
które odbyło się w ratuszu “Eurométropole
de Strasbourg”, było wyjątkową okazją do
wymiany poglądów z burmistrzem w sprawie
politycznej wizji rozwoju Strasburga. Problemy i wyzwania związane z transgraniczną
metropolią zostały przedstawione eurodeputowanym. Podkreślono również historyczny kontekst współpracy pomiędzy
Strasburgiem, a niemieckim przygranicznym
miastem Kehl oraz przedstawiono wdrażanie
miejskiej wizji rozwoju transgranicznego.
“Byłem zaskoczony odwagą planistów we
wprowadzaniu zmian i nowych rozwiązania
w Strasburgu”, skomentował Jan Olbrycht
(EPL, Polska), przewodniczący Intergrupy
URBAN.
Uczestnicy wizyty studyjnej mieli okazję
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Nadchodzące wydarzenia
Nie zapomnij się zarejestrować!

W dniach 27-28 listopada w Rotterdamie
rozpocznie się trzecia edycja Forum Miast
2017. To największe wydarzenie w Europie
na temat polityki miejskiej, które organizowane jest przez Komisję Europejską.
Tematami Forum będą: europejska agenda miejska, nowa Platforma Inwestycyjna i
Doradcza dla miast, a także miejski wymiar polityki spójności po 2020 r.
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/
regional_policy/en/conferences/cities_forum_nl

Rejestracja zakończy się 29 września.
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/
regional_policy/regions-and-cities/2017/
index.cfm

Uczestnicy 15. Europejskiego Tygodnia
Regionów i Miast będą debatować na temat Raportu Spójności, przyszłości polityki
spójności, w tym o jej miejskim wymiarze.

Inni o Intergrupie
Europejskie Stowarzyszenie Nieruchomości Publicznych (EPRA)
potrzebuje zainteresowanych
nią posłów w PE, którzy będą
rozwiązywać jej problemy i
bronić interesów sektora, który zatrudnia
3,7 miliona osób (więcej niż branża
bankowa, motoryzacyjna, czy telekomunikacyjna). Cieszymy się, że wraz z
Intergrupą URBAN stworzyliśmy platformę,
która rozumie jak ważny dla europejskiej gospodarki jest rynek nieruchomości.
Razem
jesteśmy
gotowi
zwiększyć
widoczność sektora nieruchomości, w
szczególności
podkreślając
korzyści
płynące z wyżej wymienionej współpracy
na tym rynku.
Więcej informacji: www.epra.com

Od prawie dwóch dekad Europejskie
Stowarzyszenie
Nieruchomości
Publicznych
(EPRA) wraz ze swoimi członkami jest
wyraźnym głosem swojej branży w Europie.
Chcąc wzmocnić przyszłość europejskiego
sektora nieruchomości, EPRA współpracuje
z wieloma partnerami na szczeblu krajowym
i europejskim. Intergrupa URBAN jest na
pewno ważnym z partnerów, gdyż zrzesza
posłów z różnych komisji parlamentarnych
i grup politycznych, aby dyskutować o horyzontalnych kwestiach miejskich, którymi
zajmuje się EPRA.
Uważamy, że branża nieruchomości wciąż

CONTACTS

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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