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URBAN spotkania i wydarzenia
EUROPA

W

BLIŻEJ SWOICH OBYWATELI?

Miejski i terytorialny wymiar polityki
spójności po 2020 roku

e wtorek 4 września 2018, Intergrupa URBAN razem z EUROCITIES i Radą Gmin i Regionów Europy (CEMR) zorganizowały spotkanie
poświęcone miejskiemu i terytorialnemu
wymiarowi polityki spójności po 2020 roku.
Spotkanie zostało zorganizowane w związku
z negocjacjami odnoście Wieloletnich Ram
Finansowych 2021-2027 (WRF) i zostało
podzielone na dwa główne panele.
W pierwszym panelu zastał omówiony
możliwy kształt przyszłej polityki spójności,
która powinna wspeirać naprawdę zintegrowany rozwój terytorialny. W drugim panelu, rozmowy dotyczył poprawy wdrażania
strategii zrównoważonego rozwoju w wymiarze miejskim polityki spójności po 2020
roku.
Jan Olbrycht, przewodniczący Intergrupy
URBAN, otworzył spotkanie słowami: „Dzisiaj nie będziemy rozmawiać o kwestiach
technicznych, ale o sposobie w jaki tworzymy politykę”. Podkreślił on również jeden
z głównych celów UE jakim jest: budowanie
Europy poprzez politykę spójności, która jest
bliższa obywatelom.
Przedstawiciel Komisji Europejskiej (DG
REGIO) podzielił pogląd o uproszczeniu i
podejściu w sposób bardziej realny do polityki spójności, tak aby była ona bardziej
dostosowana do potrzeb głównych beneﬁcjentów.

Spotkanie Intergrupy URBAN, EUROCITIES oraz Rady Gmin i Regionów Europy
(CEMR) nt. negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych 2021-2027.

Sekretarz Generalny EUROCITIES, Anna
Lisa Boni, stwierdziła: „Chcemy zapewnić
ludziom szybsze i lepsze wyniki polityki
spójności”.
Cele Zrównoważonego Rozwoju jako
wytyczne
Podobne stanowisko zajął Lambert van
Nistelrooij, wiceprzewodniczący Intergrupy
URBAN, który zwrócił uwagę na potrzebę
zmniejszania przepaści pomiędzy obywatelami zamieszkującymi różne części Europy
oraz na to, by za pomocą polityki spójności
stworzyć zoptymalizowaną strategię dla regionów.
W dalszej części debaty został poruszony
temat korzyści, ale również ryzyka jakie
niesie ze sobą wzmocnienie pozycji insty-
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odniesieniu do polityki spójności.
Podsumowujac spotkania Jan Olbrycht
podkreślił, że aby uzyskać lepsze efekty należy przyciągnąć do debaty na temat polityki spójności jak największe grono osób. Dodał również, że aby stworzyć
skuteczną politykę, instytucje Europejskie
powinny posługiwać się językiem bardziej
zrozumiałym dla obywateli.

tucji lokalnych w realizacji celów, które idą
w parze z polityką spójności i dystrybucją
dostępnych funduszy. Przedstawiciele CEMR
zasugerowali, aby Cele Zrównoważonego
Rozwoju (SDG) były wytycznymi dla realizacji polityki spójności przez władze regionalne. Podkreślono również kilka wyzwań w
wymiarze miejsko-wiejskim, jak i potrzebę
współpracy w wymiarze transgranicznym w

EUROPEJSKA

AGENDA MIEJSKA

Dyskusja z partnerstwem dot. mobilności w miastach

Przedstawiciele partnerstwa przedstawili posłom Intergrupy URBAN rezultat prac swoich prac tuż przed oﬁcjalną publikacją tzw. planu działania.

9

października 2018 odbyło się w Parlamencie Europejskim w Brukseli spotkanie
Intergrupy URBAN oraz członków partnerstwa
dot. mobilności w miastach. Śniadanie robocze było okazją dla członków partnerstwa
do zaprezentowania wyników swoich prac tuż
przed oﬁcjalną publikacją tzw. planu działania
Wezwali oni do zwiększenia wielopoziomowej współpracy i zarządzania oraz lepszego wdrażania zrównoważonego planowania
mobilności w miastach.

woju innowacji w sektorze mobilności miejskiej.
„Zaskoczyło mnie, jak konkretne są wasze
działania! Jesteście jako praktycy najbliżej
europejskich obywateli i zajmujecie się kluczowymi problemami z którymi muszą sobie
radzić miasta UE” powiedział podczas dyskusji Lambert van Nisterlooij (EPL, Holandia), wiceprzewodniczący Integrupy URBAN.
Dr Frank Mentrup, burmistrz miasta Karlsruhe (Niemcy), podkreślił, że: „mobilność w
miastach ma nie tylko wymiar ekologiczny, ale
również społeczny” poprzez wyciąganie ludzi z
ubóstwa.

Ważnym punktem spotkania był temat transportu publicznego, w którym podsumowano
najlepsze przykłady w ułatwianiu dostępu
do niego i zwiększeniu liczby innowacyjnych,
ekologicznych autobusów w miastach. Przedstawiciele partnerstwa poparli rozwój aktywnych środków transportu i wykorzystywanie
miejskiej przestrzeni publicznej. Zauważono
potrzebę opracowania wytycznych odnoście
aktywnej mobilności wspieranej przez odpowiednie fundusze oraz przez promowanie
zrównoważonego i aktywnego sposobu przemieszczania. Podkreślono również konieczność
zmniejszenia różnorodności w regulacjach
dostępu pojazdów do obszarów miejskich.
Ponadto, członkowie partnerstwa przekonywali, że istnieje potrzeba rozwoju nowych usług
mobilności i stworzenia europejskich ram roz-

Peter Simon (S&D, Niemcy), członek Intergrupy URBAN, zauważył, że władze lokalne
muszą odbyć poważną debatę z przedstawicielami przemysłu, aby zaplanować nowe usługi
w dziedzinie mobilności, ale również różne
rodzaje połączeń w ramach obszarów miejskich. Jan Olbrycht (EPL, Polska) podkreślił,
że dzięki doświadczeniom zebranym przez
partnerstwo dot. mobilności w miastach inne
miasta mogą uczyć się jak rozmawiać z sektorem przemysłu.
Więcej informacji nt. partnerstwa:
https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-mobility
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Partnerstwo dot. mobilności w miastach jest jednym z 12 partnerstw ustanowionych
w ramach europejskiej agendy miejskiej. Współpraca jest koordynowana przez miasto
Karlsruhe (Niemcy) oraz Republikę Czeską.
Pozostali członkowie to:
- miasta: Bari (Włochy), Bielefeld (Niemcy), Burgas (Bułgaria), Gdynia (Polska), Malmö
(Szwecja), Nijmegen (Holandia), Torres Vedras (Portugalia);
- regiony: Skania (Szwecja), Walonia (Belgia);
- państwa członkowskie: Cypr, Finlandia, Rumunia, Słowenia;
- inni uczestnicy: Komisja Europejska (DG REGIO, DG MOVE, DG ENV), CEMR, EUROCITIES, EBI;
- zainteresowane strony: Europejska Federacja Cyklistów (ECF), POLIS,
Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Publicznego (UITP), Walk21;
- obserwatorzy: URBACT, Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody,
Bezpieczeństwa Budowlanego i Nuklearnego Niemiec, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Holandii.

KONFERENCJA

I

Jak powstające technologie i nieruchomości
mogą pomóc europejskim miastom

ntergrupa
URBAN
wraz
z
INREV
zorganizowała konferencje pt.: „Innowacje,
technologie i nieruchomości: budowa miast dla
przyszłości Europy”, która odbyła się 4 grudnia
w Brukseli.
Otwierając
konferencję
Jan
Olbrycht,
przewodniczący Intergrupy URBAN, podkreślił,
że jeśli chcemy sprostać wyzwaniom jakie
stoją przed współczesnymi miastami musimy
zwrócić uwagę na znaczenie zintegrowanego, racjonalnego planowania miejskiego.
Stwierdził on również, że: „Nie jest możliwe,
aby planować długoterminowe inwestycje w
dziedzinie nieruchomości jeśli nie mamy stabilnego systemu politycznego i prawnego”.
Następnie odbyło się kilka prezentacji, które
wyjaśniały jak ważną rolę odgrywają nowe
technologie w kwestii poprawienia jakości
życia w miastach.
Pierwsza prezentacja przygotowana przez
Instytut Terenów Miejskich przedstawiła
wyzwania stojące przed miastami, takie
jak: przeludnienie, zatłoczenie, starzenie się
społeczeństwa, ale również niektóre tendencje
wzrostowe na obszarach miejskich.

Rola jaką odgrywają technologie i nieruchomosci w poprawieniu jakości życia w miastach została zaprezentowana podczas konferencji z INREV.

to w jaki sposób miejska mobilność lotnicza oraz elektryczne pojazdy latające, które
to w ostatnich latach rozwijają się w bardzo
dynamicznie, mogą pomóc w rozwiązaniu
problemów w miastach. Z uwagi na to, że
do tej pory planowanie miejskie w pełni nie
wykorzystywało nowych technologii wezwano
podczas spotkania do bardziej zintegrowanego
podejścia i większej współpracy w tych dziedzinach. Ponadto podkreślono, że urbaniści muszą
brać pod uwagę „czwarty wymiar” miejskiej
mobilności, ponieważ do klasycznych form takich jak poruszanie się pieszo, jazda rowerem
czy samochodem dołącza nowy wymiar jakim
jest latanie.
Następny mówca z Parkbee skoncentrował
się na bardziej efektywnym wykorzystywaniu
przestrzeni parkingowych w istniejących
już budynkach. Pomysł, który przedstawił
może przyczynić się do zmniejszenia li-

Bardziej efektywne wykorzystywanie
budynków
Lider Miejskiej Mobilności Lotniczej, działającej
w ramach Klastra Zrównoważonej Mobilności
Lotniczej (Europejskie partnerstwo innowacyjne „Inteligentne miasta i społeczności”)
przedstawił wizję inteligentnego miasta oraz

Koniec tego artykuł st. 5
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czby samochodów na ulicach, co pozwoli na
zwiększenie liczby terenów zielonych w miastach. Wytłumaczył on w jaki sposób aplikacja
mobilna, działające już teraz w Amsterdamie i Londynie pomaga znaleźć puste miejsca
parkingowe w budynkach komercyjnych. Ta innowacja odpowiada na potrzebę użytkowania
budynków w sposób bardziej efektywny,
przykładem może być tutaj chociażby wykorzystywanie przestrzeni dachów do generowania energii oraz inne pomysły, nad którymi
właściciele budynków i inwestorzy prowadzą
badania i które chcą wprowadzać w życie.
Przedstawiciel Komisji Europejskiej (DG Transport) w swojej prezentacji podkreślił jak ważna
jest mobilności w miastach oraz wytłumaczył
najważniejsze punkty tzw. „świadomego projektowania”. Zintegrowane podejście do polityki miejskiej opracowane przez różne dyrekcje generalne Komisji Europejskiej jest ważną

inicjatywą obejmującą rozwój technologii i
może prowadzić do innowacyjnych rozwiązań
dla wyzwań stojących przed miastami.
Spotkanie zakończyło się panelem dyskusyjnym, który pozwolił uczestnikom podzielić się
przemyśleniami na temat przedstawionych
problemów. Konferencja została podsumowana przez Jana Olbrychta, który podkreślił,
że opracowanie nowych technologii może
być bardzo kosztowne. Jednak zaznaczył, że
urbaniści i politycy powinni zacząć od analizowania problemów w miastach i starać się
je rozwiązać dopiero wtedy, kiedy dobrze
je zrozumieją. Jeżeli uznają, że technologia pomoże w ich rozwiązaniu to należy w
nią inwestować. Przestrzegł jednak, że „jeśli
uznamy, że jest ona nam nie potrzebna, to
musimy mieć na tyle odwagi, żeby powiedzieć
nie!”

Patrząc w przyszłość

D

rugi szczyt burmistrzów EUROCITIES, który będzie dotyczył przyszłości Europy, odbędzie się
20-21 marca 2019 roku, w budynku Charlemagne w Brukseli. Burmistrzowie EUROCITIES
są zaangażowani w działalność na rzecz lepszej przyszłości UE i łączą swoje siły, ponieważ chcą
aby miasta mogły stanowić istotne ogniwo pomiędzy instytucjami europejskimi, państwami
członkowskimi, a mieszkańcami.
Na szczycie spotkają się przedstawicieli miast z całej Europy wraz przywódcami krajowymi i
europejskimi. Bedzie to również okazja do ogłoszenia manifestu EUROCITIES „Liderzy miast program dla UE”. Manifest przedstawi poglądy miast o UE i przyszłości Europy przed wyborami
do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w maju.
Podczas szczytu, EUROCITIES przedstawi również wyniki “paneli obywatelskich” o przyszłości
Europy, które aktualnie są organizowane w 20 europejskich miastach przy współpracy z Komisją
Europejską (DG COMM). Panele obywatelskie opierają się na kampanii Cities4Europe- Europe
for Citizens (MiastaDlaEuropy - Europa dla mieszkańców) zapoczątkowanej przez EUROCITIES
w maju 2018 roku, w którą zaangażowanych jest już ponad 90 europejskich miast.
Więcej informacji:
http://www.eurocities.eu/eurocities/calendar/events_list/Second-Mayors-Summit-WSPO-B4YG4M
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Inni o nas
Europejskie Stowarzyszenie Inwestorów
Pozagiełdowych Spółek Sektora Nieruchomości

W

miarę rozwoju Europy w ostatnich dekadach, miasta rozrastały się i zmieniały w
sposób, który ciężko byłoby sobie wyobrazić
jeszcze kilkanaście lat temu. Ludzie coraz
częściej wybierają życie w miastach, jednak w
tym samym czasie zmienia się ich podejście
do rodziny, pracy, ale również spędzania wolnego czasu. W związku z czym sposób w
jaki wykorzystują budynki również musi się
zmieniać.
INREV reprezentuje inwestorów ze środowiska
deweloperów, funduszy emerytalnych, ﬁrm
ubezpieczeniowych, którzy prowadzą swoje inwestycje w sektorze nieruchomości
wykorzystując zinstytucjonalizowane formy
inwestycji. Inwestują w celu generowania
zwrotów potrzebnych do wywiązania się ze
zobowiązań wobec emerytów i posiadaczy po-

KONTAKTY

lis jako długoterminowych inwestorów. Są oni
również głęboko przeświadczeni o roli jaką
odgrywają w tworzeniu trwałych i przyjaznych
dla życia miejsc, w których to obywatele Unii
mogą mieszkać i się rozwijać.
Intergrupa URBAN jest bardzo ważnym forum,
które skupia różne zainteresowane strony tematem przyszłości europejskich miast. Umożliwia
ona zebranie ich wiedzy i doświadczenia oraz
angażuje ich w ważną dyskusje z europejskimi decydentami na temat tego, jak możemy
stworzyć dobrze prosperujące miasta w
przyszłości. Stowarzyszenie INREV jest zadowolone ze współpracy z Intergrupą URBAN i
stara się sprostać wyzwaniom stojącymi przed
europejskimi miastami.
Więcej informacji: www.inrev.org

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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