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Matthijs van Miltenbourg (ALDE, Holandia) (po prawej) wziął udział w dyskusji nt. 
światowej agendy miejskiej i miejskiego wymiaru agendy 2030. (© EU Regional)
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http://urban-intergroup.eu

W dniach 27-28 listopada 2017 r. 
w Rotterdamie Komisja Europej- 
ska zorganizowała  3 Forum Miej-

skie, które zgromadziło kluczowych intere-
sariuszy ze szczebla lokalnego, krajowego i 
europejskiego w debacie na temat agendy 
miejskiej UE i miejskiego wymiaru polityki 
spójności. Uczestnicy przyjrzeli się reakcji 
UE na miejski wymiar agendy 2030 oraz na 
nową światową agendę miejską. 

Warto wspomnieć, że oficjalne otwarcie Fo-
rum odbyło się na liniowcu oceanicznym SS 
Rotterdam. 

Podczas pierwszego dnia Forum partnerstwa 
agendy miejskiej dla UE zorganizowały wiele 
seminariów rozsianych po całym mieście, 
aby omówić poczynione postępy i sposoby 
dalszej pracy. Jedno dodatkowe seminarium 
poświęcone było celom zrównoważonego 
rozwoju (SDGs), podczas którego uczest-
nicy dyskutowali o tym jak miasta mogą 
przyczynić się do realizacji globalnych celów 
ONZ.

Drugiego dnia Forum, Matthijs van Milten-
burg (ALDE, Holandia), członek Intergrupy 
URBAN, wziął udział w dyskusji na temat 
nowej agendy miejskiej i miejskiego wymia-
ru agendy 2030. „Cele zrównoważonego roz-
woju i nowa agenda miejska są oczywiście 
powiązane z agendą miejską UE, ponieważ 
wyzwania społeczne są obecne na całym 
świecie, zwłaszcza w miastach. W praktyce 
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trzeba finansować aktualne potrzeby dlate-
go popieram Innowacyjne działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju obszarów miejs-
kich.”- dodał. 

Jan Olbrycht (EPL, Polska), przewodniczący 
Intergrupy URBAN, przedstawił miejski 
wymiar polityki spójności. „Nie możemy 
zapominać, że elementy miejskie są obec-
ne nie tylko w polityce spójności. Wymiar 
miejski jest obecny w różnych politykach 
europejskich i dlatego powinniśmy myśleć 
horyzontalnie jak w przyszłości wzmacniać 
wymiar miejski we wszystkich politykach UE 
i sprawić, aby były one komplementarne” - 
podkreślił Jan Olbrycht.

Ponadto podczas wydarzenia uruchomiono 
nową platformę doradczą i inwestycyjną 
URBIS, która będzie wspierać miasta w 
zwiększaniu ich możliwości inwestycyjnych.

FORUM MIEJSKIE W ROTTERDAMIE

Podsumowanie agendy miejskiej dla UE
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Refleksja nad wykorzystaniem przestrzeni publicznej i przyszłości miast europejs-
kich ma kluczowe znaczenie w budowaniu bardziej zrównoważonej, sprawiedliwej, 
odpornej i demokratycznej Europy. © Intergrupa URBAN

W dniu 17 października 2017 r. Jor-
di Solé (Zieloni / EFA, Hiszpania), 

członek Intergrupy URBAN, był gospodarzem 
wykładu o „Przyszłości europejskiego miasta”, 
wygłoszonego przez prof. Hans’a Ibelings’a. 
Seminarium to zostało zorganizowane w ra-
mach wystawy „Polis: 7 lekcji europejskiej 
nagrody dla miejskiej przestrzeni publicznej”, 
przyznawanej co dwa lata przez Centrum Kul-
tury Współczesnej w Barcelonie (CCCB) i sześć 
innych instytucji europejskich.

Wystawa ukazywała zgromadzoną wiedzę ze 
wszystkich dotychczasowych edycji nagrody, 
nie tylko z powodu jej oczywistego wymiaru 
europejskiego, ale także dlatego, że refle-
ksja nad wykorzystaniem przestrzeni pub-
licznej i przyszłości miast europejskich ma 
kluczowe znaczenie w budowaniu bardziej 
zrównoważonej, sprawiedliwej, odpornej i 
demokratycznej Europy.

Spójność społeczna, zrównoważony 
rozwój i zbiorowe wspomnienia

Katalońskie miasto Caldes de Montbui, w 
którym eurodeputowany Jordi Solé jest bur-
mistrzem, zostało nagrodzone w ostatniej 
edycji nagrody ex aequo z polskim miastem 
Szczecin. Dzięki tej nagrodzie, przyznanej za 
projekt renowacji na małą skalę unikalnego 
systemu nawadniania w Thermal Orchards, 
zostały docenione wysiłki miasta z ostatnich lat 
na rzecz rewitalizacji dziedzictwa i środowiska 
naturalnego wokół rzeki oraz otwarciach tych 
terenów dla mieszkańców.

Przestrzeń publiczna i jej wykorzystanie są 

WYSTAWA

Nagradzanie rewitalizacji dziedzictwa i środowiska

podstawą nowej agendy miejskiej przyjętej rok 
temu w Quito i będą miały kluczowe znaczenie 
dla europejskiej agendy miejskiej, która jest 
rozwijana w sposób zapewniający maksymal-
ny potencjał wzrostu miast i ich skuteczność 
w radzeniu sobie z głównymi wyzwaniami 
społecznymi. 

Wzmacniając funkcję społeczną i atrakcyjność 
przestrzeni publicznych, czyli przestrzeni, 
które należą do nas wszystkich jako obywateli, 
miasta i miasteczka mogą znacząco przyczynić 
się do spójności społecznej, zrównoważonego 
rozwoju i zbiorowych wspomnień. Poprawiając 
środowisko miejskie, czyniąc je bardziej 
zrównoważonym, otwartym i dostępnym, po-
prawiamy jakość życia naszych współobywateli 
i wspieramy spójność społeczną. Zbliżając 
projektowanie i planowanie urbanistyczne do 
potrzeb obywateli, angażując ich w to planowa-
nie, tworzymy przestrzenie wygodniejsze 
do życie, ale także bardziej demokratyczne 
i bliższe ludziom. Odzyskując i rewitalizując 
przestrzenie publiczne mające znaczenie dla 
przeszłości, budujemy nasze wspólne wspom-
nienia, tak ważne, aby być świadomym, dokąd 
zmierzamy.

26 września 2017 r. Intergrupa URBAN i 
Renovate Europe zorganizowały wspólne 

seminarium nt. „Finansowania renowacji ener-
getycznej jako impulsu do rewitalizacji miasta”. 
Wydarzenie odbyło się w kontekście negocjacji 
w sprawie przeglądu dyrektywy w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków, w 
odniesieniu do których osiągnięto porozumie-

nie polityczne w grudniu 2017 r. Wydarzenie 
miało na celu podnoszenie świadomości 
na temat skutecznych inicjatyw lokalnych 
oraz przedstawienie dostępnych funduszy i 
możliwości pomocy państwom członkowskim 
we wdrażaniu prawodawstwa związanego z 
budynkami, np. za pośrednictwem tzw. Fun-
duszu Junckera, EBI oraz obecnych i ewentu-

SEMINARIUM
Finansowanie renowacji energetycznej - impuls do rewitalizacji miast

Głos Intergrupy URBAN

URBAN spotkania i wydarzenia
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alnie kolejnych instrumentów w ramach wielo-
letnich ram finansowych.

„Projekty renowacji energetycznej na ob-
szarach miejskich można porównać do 
zaproszenia całego miasta do polowania na 
jajka wielkanocne, aby odkryć ukryte skarby 
i wiele korzyści, które można odblokować”, 
powiedziała Claire Roumet, dyrektor wykon-
awczy Energy Cities. „Renowacja energetyczna 
może całkowicie zmienić metabolizm miasta - 
pozytywne oddziaływanie może być tak duże, 
że może doprowadzić do całkowitej transfor-
macji miejskiej na wszystkich poziomach”.

Jan Olbrycht (EPL, Polska), przewodniczący 
Intergrupy URBAN, uznał kluczową rolę re-
nowacji energetycznej jako szansy na 
wdrożenie kompleksowej strategii miejskiej 
w celu rozwiązania problemu ubóstwa ener-
getycznego, zwiększenia spójności społecznej 
i uruchomienia miejsc pracy. Jednocześnie 
poseł Olbrycht również podkreślił potrzebę, 
aby rewitalizacja miast była procesem integra-
cyjnym, który zachowuje wspólne dziedzictwo 
miasta i poprawia jakość życia wszystkich 
mieszkańców.
      
„Renowacja energetyczna może i musi 
służyć jako punkt wyjścia, aby zaangażować 
społeczność lokalną w interakcję w ramach 
wspólnej dyskusji, która wykracza poza zwykłe 
budynki i mieszkania, w celu poprawy jakości 
życia dla wszystkich”, zgodziła się Claire Rou-
met.

Partnerzy publiczni odgrywają kluczową rolę

Wielorakie korzyści płynące z ukierunkowa-
nych renowacji są dobrze znane, zapewniając 
niezaprzeczalne korzyści grupom o niższych 
dochodach poprzez niższe rachunki za energię 
i wyższy standard życia. Jednak taka rewitali-
zacja obszarów miejskich ma również miejsce 
w wypełnionych drapaczami chmur dzielnicach 
biznesowych, które potrzebują bardzo potrze-
bnego „dotyku ludzkiego” lub terenów miesz-
kalnych o wysokiej gęstości, większej ilości 
terenów zielonych lub obiektów komunalnych. 
„Renowacja energetyczna jest ukierunkowana 
nie tylko na obszary ubogie”, powiedział Adrian 
Joyce. „Renowacja energii może być pierwszym 
krokiem do zwiększenia spójności społecznej, 
dumy obywatelskiej i poprawy jakości życia 
dla wszystkich rodzajów dzielnic”. 
W kwestii finansowania projektów energetycz-
nej renowacji w miastach, prelegenci zgodzili 
się, że kryteria inwestycyjne muszą wykraczać 

poza prostą rentowność i krótki okres zwro-
tu, aby uwzględnić również mniej wymierne 
wskaźniki, takie jak poprawa jakości życia i 
korzyści społeczne. Miguel Casas z CITYnvest, 
podkreślił kluczową rolę przywódczą partnerów 
publicznych w tym zakresie, w celu zwiększenia 
ambicji i możliwości inwestycyjnych w projek-
tach renowacji energetycznej. 

Pomimo systemowych wyzwań związanych z 
rynkiem renowacji energetycznej, pojawiają 
się sygnały, które wskazują na rosnący ape-
tyt na projekty renowacji energetycznej w 
terenie. Zachęcające dane z Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego wykazują trzykrotny 
wzrost od 2012 r. w kredytach na efektywność 
energetyczną, przy czym 75% tych środków 
trafia na renowację budynków. Minimalna
kwota do wydania na niskoemisyjne inwesty-
cje wprowadzone w ramach polityki spójności 
UE na lata 2014–2020 przyniosła jak dotąd 
trzykrotność wydatków na efektywność 
energetyczną w porównaniu z poprzednim 
okresem programowania, przy czym ogólne 
wydatki znacznie przekraczały minimalny 
wymóg prawny, przyczyniając się między in-
nymi do oczekiwanych 875 000 odnowionych 
mieszkań. 

„Oddolny impuls ze strony silnych i zmoty-
wowanych miast i regionów, przekonanych o 
licznych korzyściach, jakie renowacja energe-
tyczna może przynieść miastom, jest ważnym
czynnik, który może napędzać rynek renowacji 
energetycznej”, wyjaśnia Lambert van Nis-
telrooij (EPL, Holandia), wiceprzewodniczący 
Intergrupy URBAN. „Rola miast i władz 
lokalnych nabiera coraz większego znaczenia, 
ponieważ to oni są bezpośrednimi świadkami 
pozytywnego efektu domina wynikającego z 
projektów renowacji energetycznej”.

Renovate Europe to komunikacyjna kampa-
nia polityczna mająca na celu zmniejszenie za-
potrzebowania na energię w budynkach w UE o 
80% do 2050 r. w porównaniu z poziomami z 
2005 r. poprzez prawodawstwo i ambitne pro-
gramy renowacji. Spowoduje to, że wydajność 
energetyczna całego rynek nieruchomości w UE 
osiągnie poziom niemal zerowej energii (NZEB). 
Renovate Europe skupia 36 partnerów z całego 
sektora związanego z budynkami (stowarzysze-
nia handlowe, firmy, związki zawodowe, sieci
miejskie i 14 partnerów krajowych). Prawie 100 
posłów do PE podpisało Manifest Renovate Eu-
rope, aby ZATRZYMAĆ trwonienie energii w bu-
dynkach.
(http://renovate-europe.eu/themanifesto/
about-themanifesto/language-versions/)
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Kataloński poseł Jordi Solé (Zieloni/EFA, Hiszpania) zainicjował i otworzył spotkanie. 
(© Intergrupa URBAN)

Spotkanie Intergrupy URBAN 26 października 
w Strasburgu poświęcone było prezentacji 

katalońskiej agendy miejskiej. Inicjatorem 
spotkania dedykowanego polityce miejskiej 
Katalonii był Jordi Solé (Zieloni / EFA, Hiszpa-
nia), członek Intergrupy URBAN. Podczas spot-
kania wykład wygłosił dyrektor generalny ds. 
planowania terytorialnego i miejskiego rządu 
katalońskiego Agustí Serra oraz zastępca 
dyrektora generalnego ds. działań terytorial-
nych i siedlisk miejskich Josep Armengol. 

Katalońska agenda miejska posłuży do trans-
pozycji i dostosowania się do specyfiki Katalo-
nii, nowej światowej agendy miejskiej (NUA), 
która została zatwierdzona przez ONZ. Będą 
to uniwersalne ramy, których zadaniem jest 
kierować zrównoważonym rozwojem miast 
w nadchodzących dziesięcioleciach. Ta nowa 
agenda miejska pokazuje wielką zdolność 
transformacyjną procesu urbanizacji na pozio-
mie globalnym. Proces ten jest nieodwracalny, 
biorąc pod uwagę, że światowa populacja mie-
jska ma się podwoić do 2050 r. 

Należy zatem zwrócić uwagę, że ludność, 
działalność gospodarcza, interakcje między 
społeczeństwem i kulturą, a także skutki 
środowiskowe i humanitarne są coraz bardziej 
skoncentrowane w miastach. W przypadku 
Unii Europejskiej 70% jej mieszkańców kon-
centruje się na obszarach miejskich.

Globalne wyzwania

Sytuacja ta rodzi liczne problemy dotyczące 
zrównoważonego rozwoju w dziedzinie miesz-
kalnictwa, infrastruktury, podstawowych 
usług, bezpieczeństwa żywności, zdrowia, 
edukacji, godnej pracy, bezpieczeństwa i za-
sobów naturalnych, które światowa agenda 
miejska stara się rozwiązać. Rząd Katalonii 
przystąpił do światowej agendy i ogłosił opra-
cowanie katalońskiej agendy miejskiej, która 
określa te wytyczne dla Katalonii. Niektóre z 
zasad zalecanych przez agendę światową to 
obrona zrównoważonego modelu miejskiego, 
spójności społecznej i terytorialnej, walka i 
odporność na zmiany klimatyczne, nowy mo-
del produkcji energii oraz więcej instrumentów 
finansowych dla administracji. W przypadku
Katalonii rząd kataloński chce sprostać tym 
wyzwaniom poprzez opracowanie agendy mie-
jskiej ze strategiczną wizją, na której muszą 
opierać się polityki publiczne i konkretne 

PREZENTACJA

Jak dostosować nową agendę miejską do Katalonii

plany strategiczne, a także prawodawstwo i 
niezbędne finansowanie.

Koncyliacyjny, strategiczny i wiążący plan 
działania

Proces, który został podjęty w celu przygotowa- 
nia katalońskiej agendy miejskiej, został 
wyjaśniony podczas spotkania. Ponieważ 
ma ona stanowić stabilne ramy, które w 
nadchodzących latach pokierują rozwojem mia- 
st, agenda została opracowana w wielkoska-
lowym i wielopoziomowym podejściu, które 
musi być połączone ze wszystkimi departa-
mentami rządowymi. 

Z tego powodu powstanie Miejskie Zgro-
madzenie Katalonii, ciała doradczego przy De-
partamencie Terytorialnym i Zrównoważonego 
Rozwoju rządu katalońskiego, które będzie 
doradzać w zakresie opracowywania agendy 
poprzez zdefiniowanieobszarówtematycznych.
Zgromadzenie składać się będzie z przedsta-
wicieli wszystkich departamentów rządu, gmin, 
prowincji, członków stowarzyszeń obywatels-
kich i sektora produkcyjnego. Aby zrealizować 
powierzone zadanie, Zgromadzenie ustanowi 
odpowiednie tematyczne grupy robocze w celu 
przeanalizowania i określenia celów, które 
muszą zostać zebrane w agendzie miejskiej. 
Głównymi obszarami roboczymi będą rozwój 
gospodarczy, spójność społeczna i dobrobyt, 
budowa miasta, ślad ekologiczny oraz admini-
stracja i rząd. Rząd Katalonii jest pierwszym 
rządem niższego szczebla (niż krajowy), który 
wdraża własną agendę miejską.



5 © Intergrupa URBAN

Tematem ostatniego spotkania Intergrupy 
URBAN w 2017 r. była miejska agenda 

wody 2030. Ta nowo powstająca agenda eu-
ropejska została uruchomiona 29 września 
2017 r. przez sygnatariuszy Deklaracji z Porto, 
czyli europejskich burmistrzów. Jej celem jest 
przyczynienie się do realizacji polityk i prawo-
dawstwa UE w celu poprawy i ochrony europej-
skich zasobów wodnych oraz poprawy jakości 
życia w europejskich miastach. Program ma na 
celu zmobilizowanie władz lokalnych do ambit-
nych działań na rzecz zrównoważonej gospo-
darki wodnej w miastach.

Zapobieganie zanieczyszczaniu wody przez miasta

Grupa złożona z 18 miast z 18 krajów 
postanowiła zaangażować się w zapewnienie 
dobrej jakość wody do użytku miejskiego i 
zapobieganie zanieczyszczeniu wody przez 
miasta. Ponadto jej członkowie zobowiązali się 
do poprawy: wydajności miejskiego systemu 
wodnego, zrównoważonego rozwoju miejskiej 
infrastruktury wodnej, zapobiegania powo- 

dziom i stosowania rozwiązań opartych na przy-
rodzie oraz świadomości obywateli w kwestia-
ch związanych z wodą. Inne miasta, które 
chciałyby zaangażować się w ten proces, są 
bardzo mile widziane do podpisania Deklaracji 
z Porto w sprawie miejskiej agendy wody 2030. 
Podczas dyskusji, europosłowie podkreślili, że 
różne problemy związane z wodą występują w 
różnych państwach członkowskich. Jednak w 
kontekście globalnym, mając na uwadze 6 cel 
zrównoważonego rozwoju (Zapewnić wszyst-
kim ludziom dostęp do wody i warunków sani-
tarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę za-
sobami wodnymi), problemy Europy związane 
z wodą są mniejsze niż w innych częściach 
świata. 

Podkreślono również potrzebę przekazania 
siecią europejskich miast wyników wielu badań 
dotyczących wody przeprowadzonych w rama-
ch programu Horyzont 2020.

Więcej informacji:
http://urbanwateragenda2030.eu/

MIEJSKA AGENDA WODY 2030
Poprawa i ochrona europejskich zasobów wodnych

Nadchodzące wydarzenia
Światowe Forum Miejskie
W dniach 7-13 lutego w Kuala Lumpur 
(Malezja) odbędzie się 9. sesja Światowego 
Forum Miejskie (WUF9) „Miasta 2030, mia-
sta dla wszystkich: wdrażanie nowej agendy 
miejskiej”. 

Tematyka Forum skupiona będzie na nowej 
agendzie miejskiej jako narzędziu służącym 
do osiągnięcia Agendy 2030 i celów 
zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji: http://wuf9.org/ 
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Stowarzyszenie niemieckich miast (Deutscher Städtetag)

Dzisiejsza polityka europejska to poli-
tyka lokalna w wielu obszarach. Mia-

sta, jako szczebel zarządzania najbliższy 
obywatelom, są zarówno odbiorcami, jak 
i dostawcami polityk europejskich. Gdzie 
zatem można zachęcać do wewnętrznej 
spójności Europy, jeśli nie w miastach? 

Jako największa federacja narodowa Nie-
miec reprezentująca miasta i miastecz-
ka, Stowarzyszenie niemieckich miast 
przywiązuje wielką wagę do wyrażania in-
teresów miast na poziomie UE. W ubiegłym 
roku wysoko oceniliśmy możliwość 
przedyskutowania w ramach Intergrupy 
URBAN nie tylko agendy miejskiej dla UE, 
ale także bardziej technicznych tematów, 
takich jak standardy w miast. Podnoszenie 
świadomości w zakresie zagadnień ho-
ryzontalnych i technicznych podkreśla 
ogromne znaczenie i wartość, jaką Inter-
grupa URBAN przynosi Parlamentowi Eu-
ropejskiemu ponad przynależnością do 
partii i komisji parlamentarnych.

Patrząc w przyszłość, ciągłe wsparcie 

posłów do Parlamentu Europejskiego 
będzie kluczowe dla zapewnienia silnej eu-
ropejskiej polityki spójności i powiązanych 
funduszy strukturalnych. Niezwykle ważne 
jest podtrzymanie tego podstawowe-
go filaru Unii Europejskiej, zwłaszcza w
świetle rosnących pytań obywateli europej- 
skich o wpływ UE na ich codzienne życie. 
Aby zbudować prawdziwie spójną UE w 
rozumieniu Traktatów, polityka spójności 
musi pozostać polityką dla wszystkich re-
gionów. 

W ramach procesu agendy miejski-
ej Stowarzyszenie niemieckich miast 
opublikowało własne poglądy na temat 
agendy miejskiej UE. Dokument określa 
obszary polityki UE z odniesieniem lokal-
nym i opisuje rolę miast w osiąganiu celów 
polityki UE:

http://www.staedtetag.de/imperia/
md/content/dst/veroeffentlichungen/ 
beitraege_stadtpolitik/urban_agenda_for_
eu_beitraege_stadtpol_106.pdf


