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3 lipca Parlament Europejski przyjął 
499 głosami (przy 70 przeciw i 102 
wstrzymujących się) rezolucję w sprawie 
miejskiego wymiaru polityk UE. Niniej-
sza rezolucja opiera się na sprawozdaniu 
z własnej inicjatywy Kazimierza Michała 
Ujazdowskiego (niezrzeszony, Polska), za-
inicjowanego w Komisji Spraw Konstytu-
cyjnych.

Posłowie z zadowoleniem przyjęli agendę 
miejską UE jako nowy model wielopozio-
mowego sprawowania rządów oparty na 
partnerstwie, angażując miasta w przegląd 
istniejącego prawodawstwa i refleksję nad
przyszłym kształtem polityki. Wezwali do 
skoordynowania, wzmocnienia i sformali-
zowania agendy miejskiej, stwierdzając, 
że nie powinna ona pozostać procesem do-
browolnym oraz że państwa członkowskie 
i Komisja powinny bardziej zaangażować 
się w zarządzanie agendą.

Parlament zauważył, że UE stopniowo wz-
macnia wymiar miejski w szeregu swoich 
polityk, jak pokazuje koncepcja inteligent-
nych miast i społeczności (europejskie 
partnerstwo innowacyjne) oraz inicjaty-
wy takie jak: miejska inicjatywa wspól-
notowa I (URBAN I ), URBAN II, program 
dotyczący sieci na rzecz rozwoju obszarów 
miejskich, innowacyjne działania miejskie, 
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Europejska Stolica Kultury, Zielona Stoli-
ca Europy i Europejska Stolica Innowacji, 
Porozumienie Burmistrzów i agenda miej-
ska dla UE (Pakt z Amsterdamu). Miasta 
mogą również odgrywać ważną rolę w 
projektowaniu, finansowaniu i wdrażaniu
polityki zewnętrznej Unii jako narzędzia 
dyplomacji publicznej.

Nowe globalne wyzwania wymagają 
lokalnych reakcji

Posłowie wezwali do lepszej koordynacji 
i integracji instrumentów i programów 
poświęconych miastom w różnych polity-
kach UE. Można to osiągnąć poprzez mia-
nowanie komisarza pełniącego rolę przy-

REZOLUCJA

Posłowie popierają miejski wymiar polityk UE

Głos Intergrupy URBAN

Kazimierz Michał Ujazdowski (niezrzeszony, 
Polska), członek Komisji Spraw Konstytucyjnych, był 
sprawozdawcą rezolucji w sprawie roli miast w rama-
ch instytucjonalnych Unii, przyjętej przez znaczną 
większość posłów do PE.
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Instrument europejskiej polityki spójności URBACT to program europejskiej współpracy terytorialnej 
współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i państwa członkowskie / partner-
skie UE od 2002 r. URBACT finansuje i umożliwia władzom lokalnym współpracę w celu opracowania
nowych i zrównoważonych rozwiązań głównych problemów miejskich poprzez działania sieciowe, dzie-
lenie się wiedzą i budowanie potencjału dla praktyków miejskich.

URBACT liczy obecnie 24 sieci z udziałem około 200 miast UE i ponad 2 000 lokalnych interesariuszy 
aktywnie działających na rzecz opracowania i wdrożenia partycypacyjnej i zintegrowanej polityki na 
szczeblu lokalnym. Oczekuje się, że liczba sieci i miast URBACT wzrośnie do końca 2020 r.

URBACT aktywnie uczestniczy również w agendzie miejskiej dla UE jako członek 12 partnerstw, jako ob-
serwator na posiedzeniu dyrektorów ds. miejskich krajów członkowskich oraz jako partner proponujący 
miasta kandydujące do partnerstwa.

nymi europejskimi miastami.

Spotkanie było również okazją dla przedsta-
wicieli URBACTu do udziału w legislacyjnej 
dyskusji i refleksji Intergrupy na temat miej- 
skiego wymiaru polityki spójności po 2020 
r. Uczestnicy dyskutowali o przyszłości pro-
gramu URBACT, szczególnie w kontekście 
agendy miejskiej dla UE.

wódcy politycznego.

Miasta udowodniły również, że są w sta-
nie skutecznie zarządzać zintegrowanymi 
działaniami na rzecz zrównoważonego 
rozwoju obszarów miejskich: obejmuje 
to takie kwestie jak bezpieczeństwo i mi-
gracje, zmiany demograficzne, bezrobocie
wśród młodzieży, wyzwania związane z 
jakością usług publicznych, dostęp do czys-
tej i przystępnej energii, klęski żywiołowe i 
ochrona środowiska.

Parlament podkreślił w szczególności 
potrzebę: wzmocnienia politycznej rep-
rezentacji miast i gmin w obecnych ra-

mach instytucjonalnych UE (w tym wzmoc-
nienia reprezentacji miast w Europejskim 
Komitecie Regionów); skonsolidowania 
zaangażowania europejskich stowarzyszeń 
samorządowych, takich jak EUROCITIES 
i Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR); 
przeprowadzenie terytorialnej oceny 
skutków wszystkich przepisów, które mają 
wpływ na poziom lokalny. 

Wreszcie, eurodeputowani podkreślili 
potrzebę wymiany dobrych praktyk między 
europejskimi miastami.

Przyjęty tekst: http://www.europarl.europa.
eu/doceo/document/TA-8-2018-0273_PL.pdf 

10 stycznia członkowie i partnerzy Inter-
grupy URBAN wzięli udział w prezen-

tacji programu URBACT. Podsumowano 
prace nad wyróżnieniem 97 dobrych prak-
tyk w mieście i ich potencjalnego transferu 
i adaptacji do miast UE za pośrednictwem 
sieci transferowych URBACT.

Ponadto pokazano konkretne wyniki 
zaangażowania miast w sieć. Miasto Mol-
let del Vallès z Hiszpanii przedstawiło swo-
je prace dotyczące transferu i adaptacji 
lokalnej polityki żywnościowej, realizowane 
w partnerstwie z innymi miastami europej-
skimi, i oparte na dobrych przykładach in-
nych miast z sieci. Przedstawiciele miasta 
Wrocławia opowiedzieli się za budowaniem 
Zintegrowanego Planu Działań w zakresie 
innowacji publicznych i społecznych, który 
został zrealizowany dzięki współpracy z in-

PREZENTACJA
Program URBACT służy opracowaniu nowych i zrównoważonych rozwiązań

URBAN spotkania i wydarzenia
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On the left, the President of the URBAN INtergroup, MEP Jan Olbrycht (EPP, Poland) 
is attending the presentation of the Urban Investment Support pilot project.

Spotkanie Intergrupy URBAN, które 
odbyło się w Strasburgu 18 stycznia, było 

poświęcone URBIS - wsparciu inwestycji miej- 
skich. Ta nowa usługa doradcza dla miast w 
planowaniu inwestycji została uruchomiona 
w Rotterdamie przez Komisję Europejską i 
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podczas 
Forum Miast w listopadzie ubiegłego roku.
Celem nie było stworzenie całkowicie nowego 
centrum doradczego, ale raczej połączenie 
istniejących form wsparcia i porad dla mia-
st w bardziej holistyczny sposób. Właśnie 
dlatego URBIS jest wynikiem wysiłków EBI 
mających na celu skonsolidowanie wszyst-
kich miejskich elementów w jednym punk-
cie kompleksowej obsługi na stronie inter-
netowej istniejącego Europejskiego Centrum 
Doradztwa Inwestycyjnego.
Z jednej strony URBIS będzie udzielał mias-
tom i ich partnerom porad w celu ulepszenia 
strategii inwestycyjnych miasta (doradztwo 
w zakresie planowania strategicznego, usta-
lania priorytetów, optymalizacji programów 
inwestycyjnych i projektów). Z drugiej strony 
skoncentruje się na wsparciu inwestycyjnym, 
badając możliwości finansowania w rama- 
ch europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych i EFSI lub wprowadzając 
projekty i programy inwestycyjne do etapu 
bankowego.
URBIS jest przeznaczony dla grupy doce-
lowej: władz miejskich o liczbie mieszkańców 
minimum 20 000. Jednak mniejsze miasta 
również mogą ubiegać się o to wsparcie jeśli 
opracują wspólny program projektów. Do-
radztwo EBI będzie dotyczyło zintegrowane-

PLANOWANIE FINANSOWE

Prezentacja URBIS - wsparcie inwestycji miejskich

go programu inwestycyjny realizowanego 
krótkim lub średnim horyzoncie czasowym, 
zwykle 3-5 lat. Projekty inwestycyjne powin-
ny zazwyczaj przekraczać 20 milionów euro, 
ale mogą obejmować programy mniejszych 
projektów.
Wsparcie inwestycji miejskich jest projektem 
pilotażowym, który zostanie wkrótce ocenio-
ny przez EBI i Komisję Europejską (druga 
połowa 2018 r.), w celu sprawdzenia, czy ten 
rodzaj specjalnego doradztwa dla miast jest 
przydatny i wymagany.
Podczas dyskusji posłowie pozytywnie oce-
nili misję URBIS. Będą brać pod uwagę jego 
przyszłą ocenę. Ponadto podkreślili zna-
czenie warunkowości w uzyskiwaniu porad 
URBIS w celu zwiększenia zaangażowania 
miast we wspierane projekty.

Więcej informacji: http://eiah.eib.org/
about/initiative-urbis.htm 

Po spotkaniu z koordynatorami wszyst-
kich 12 partnerstw agendy miejskiej 

UE w czerwcu 2017 r. Intergrupa URBAN 
zainaugurowała 31 stycznia 2018 r. serię 
dwustronnych spotkań z partnerstwami. 
Posłowie spotkali się z koordynatorami i 
niektórymi członkami partnerstwa na rzecz 
ubóstwa w miastach, aby omówić sposoby 
radzenia sobie z takimi problemami, jak bez-
robocie, wykluczenie społeczne, segregacja 
lub ubóstwo skoncentrowane w miastach.
Po dwóch latach refleksji i wielu dyskusjach
w ramach tego partnerstwa opracowano 

AGENDA MIEJSKA DLA UE
Spotkanie z partnerstwem na rzecz ubóstwa w miastach

zestaw konkretnych zintegrowanych działań, 
które należy wdrożyć, takich jak propozy-
cja dotacji blokowej dla władz miejskich w 
celu zwalczania ubóstwa w ramach polityki 
spójności po 2020 r. Przedstawiono również 
propozycję utworzenia europejskiej sieć 
krajowych obserwatoriów doświadczonych 
w rozwoju miast. Przypomniano również o 
potrzebie opracowania danych na temat 
ubóstwa w miastach na poziomie UE.
Ponadto członkowie partnerstwa przed-
stawili w planie działania konkretne sposoby 
rozwiązania czterech problemów, takich jak 
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W dniu 19 kwietnia w Stras-
burgu Intergrupa URBAN 

była gospodarzem prezentacji 
Europejskiego Roku Dziedzict-
wa Kulturowego przez przed-
stawiciela Dyrekcji Generalnej 
ds. Edukacji i Kultury Komisji 
Europejskiej. Celem spotka-
nia było omówienie spuścizny 
różnych projektów i wydarzeń 

PREZENTACJA

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018

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 58KONTAKTY

organizowanych w tym specjalnym roku 
poświęconym kulturze i adaptacyjnemu 
ponownemu wykorzystaniu dziedzictwa w 
Europie.
Szczególną uwagę zwrócono na promowanie 
dobrych praktyk i inteligentnych sposobów 
przekształcania europejskiego dziedzictwa 
przemysłowego, religijnego i militarnego do 
nowego zastosowania i użytkowników. W 
ciągu całego roku wiele dyskusji zgromadziło 
władze lokalne i regionalne, urbanistów, ar-
chitektów, specjalistów ds. dziedzictwa jak i 
obywateli, aby znaleźć najlepsze rozwiązania 
pozwalające przekształcić dziedzictwo i zrobić 
z niego siłę napędową zrównoważonego roz-
woju europejskich miast i regionów.

Posiedzenie było okazją dla 
posłów do PE do zapoz-
nania się z konkretnymi 
przykładami miejskich pro-
jektów współfinansowanych
przez różne programy europej- 
skie, takie jak: URBACT (pro-
jekt dotyczący ponownego 
wykorzystania wolnych powie- 
rzchni), Erasmus + (projekt 

Europe-Tour dot. turystyki kulturalnej na 
obszarach wiejskich, REVAB otwarty sys-
tem szkoleń ponownego wykorzystania bu-
dynków gospodarstw rolnych) lub Horyzont 
2020.
Zaprezentowano także niektóre projekty, 
które zostały zainicjowane przez program 
„Kreatywna Europa”: Kultura dla miast i 
regionów, Europejska Sieć Kreatywnych 
Hubów (ECHN) oraz Kultura i Kreatywne 
Przestrzenie i Miasta. „Inwestowanie w 
dziedzictwo kulturowe to miejsce innowacji 
w miastach” - powiedział Jan Olbrycht (EPL, 
Polska), przewodniczący Intergrupy URBAN, 
podsumowując spotkanie.
Więcej informacji: http://europa.eu/cultural-heritage/ 

ubóstwo dzieci (np. poprzez przyjęcie europe-
jskiej gwarancji na rzecz dzieci), rewitaliza-
cja ubogich dzielnic, walka z bezdomnością 
lub wreszcie ochrona Romów.
Podczas dyskusji uczestnicy zgodzili się, że 
podejście oparte na obszarze interwencji 
musi iść w parze z podejściem opartym na lu- 
dziach w celu zwalczania ubóstwa w europejs-

kich miastach. Mówiąc o komplementarności 
różnych podejść i polityk, posłowie do PE 
wyrazili ubolewanie, że w propozycji Komisji 
dot. polityki spójności na okres po 2020 r. 
Europejski Fundusz Społeczny został odd-
zielony od Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.

Partnerstwo na rzecz ubóstwa w miastach jest jednym z 12 partnerstw utworzonych w ramach agen-
dy miejskiej dla UE. Partnerstwo koordynuje Belgia (Federalny Urząd Planowania Publicznego, SPI) i 
Francja (Generalna Komisja ds. Równości Terytorialnej, CGET). Inni członkowie to: miasta Birming-
ham, Daugavpils, Keratsíni-Drapetsóna, Kortrijk, Lille, Łódź, Timisoara; region stołeczny Brukseli i 
region Île-de-France; państwa członkowskie Niemcy, Grecja, Hiszpania; interesariusze Eurochild, 
EUROCITIES, Europejska Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN), Europejska Federacja Krajowych Or-
ganizacji Pracujących z Bezdomnymi (FEANTSA), UN Habitat, URBACT ; Dyrekcje Generalne Komisji 
Europejskiej ds. Zatrudnienia i ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

Partnerstwo na rzecz ubóstwa miejskiego działało w czterech obszarach priorytetowych:
I. Ubóstwo dzieci
II. Rewitalizacja ubogich dzielnic
III. Walka z bezdomnością
IV. Ochrona Romów
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