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WSKAZÓWKI 

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. przyznaje, że miasta, aglomeracje miejskie i metropolie, a także małe i średniej 

wielkości miasta będące filarem, na którym opierają się regiony UE, nie odgrywają 

formalnej roli w ramach instytucjonalnych Unii, poza rolą pełnioną przez ich 

przedstawicieli w Komitecie Regionów (KR), który pełni jedynie rolę doradczą; 

podkreśla jednak, że prawie wszystkie polityki UE mają istotny bezpośredni lub 

pośredni wpływ na miasta, a przedstawiciele samorządów lokalnych mogą być (zgodnie 

z zasadami partnerstwa oraz wielopoziomowego sprawowania rządów) istotnym 

ogniwem pośredniczącym między UE a jej obywatelami, którzy powinni być 

zaangażowani w sposób zauważalny w proces integracji europejskiej, m.in. dzięki 

lepszej wzajemnej komunikacji oraz informacjom wysokiej jakości dotyczącym 

strategii politycznych; 

2. podkreśla, że w karcie lipskiej dostrzeżono, że miasta są niezastąpionym źródłem 

zasobów gospodarczych, społecznych i kulturowych, oraz stwierdzono, że miasta 

powinny wziąć odpowiedzialność za spójność terytorialną; podkreśla w związku z tym, 

że miastom należy przyznać istotną rolę w polityce spójności; 

3. zwraca uwagę na to, że nie ma jednolitej definicji miasta w kategoriach liczby ludności, 

powierzchni, funkcji, stopnia autonomii, z wyjątkiem stopnia urbanizacji i gęstości 

zaludnienia, i w związku z tym każde państwo członkowskie może mieć i będzie miało 

inne podejście do tego pojęcia; 

4. stwierdza, że UE stopniowo wzmacnia miejski wymiar pewnej liczby obszarów swojej 

polityki, co odzwierciedla się m.in. w koncepcji „Inteligentne miasta i społeczności” 

(europejskie partnerstwo innowacyjne) oraz w takich inicjatywach, jak inicjatywy 

wspólnotowe URBAN I i URBAN II, zrównoważony rozwój obszarów miejskich (art. 7 

EFRR), program dotyczący sieci na rzecz rozwoju obszarów miejskich, innowacyjne 

działania miejskie, Europejska Stolica Kultury, Zielona Stolica Europy oraz Europejska 

Stolica Innowacji, Porozumienie Burmistrzów, a także agenda miejska dla UE; 

5. podkreśla kluczową rolę miast, jak również wszystkich organów lokalnych w 

przygotowywaniu, projektowaniu, finansowaniu i wdrażaniu głównych unijnych 

strategii politycznych, np. w obszarze walki ze zmianą klimatu za pomocą miejskiego, 

gospodarczego, społecznego i terytorialnego procesu rozwoju umożliwiającego 

miastom mierzenie się z nowymi wyzwaniami i wykorzystanie możliwości w ramach 

nadchodzącego okresu unijnego finansowania w celu zmobilizowania dostępnych 

środków nie tylko dla inteligentnych i zrównoważonych, ale także kreatywnych miast 

przyszłości; w tym kontekście podkreśla także znaczenie strategii i inicjatyw o zasięgu 

światowym, takich jak cele ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju czy Światowe 

Porozumienie Burmistrzów; 

6. podkreśla potencjał związany z istotną rolą, którą miasta mogą odegrać w polityce 

zewnętrznej Unii jako narzędzie dyplomacji publicznej, łączące ludzi z różnych krajów 

i służące rozwiązywaniu problemów z różnych powodów nieobecnych w programach 
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politycznych wysokiego szczebla, oraz wzywa w związku z tym do lepszego 

finansowania odpowiednich unijnych mechanizmów wsparcia; 

7. wskazuje jednakże na fakt, że niekiedy miasta nie mają odpowiednich instrumentów i 

zdolności administracyjnej, aby uczestniczyć w procedurach przetargowych w celu 

uzyskania funduszy UE; z zadowoleniem przyjmuje w związku z tym utworzenie 

punktów kompleksowej obsługi dla miast, których strony internetowe i materiały 

informacyjne powinny być dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii, a także 

apeluje o lepszą koordynację i integrację instrumentów i programów przeznaczonych 

dla miast z różnorodnymi strategiami politycznymi UE dzięki mianowaniu komisarza, 

który objąłby polityczne przywództwo w tej dziedzinie, aby nadać tym politykom 

strategiczny kierunek, w zgodzie z rosnącą uwagą poświęcaną w unijnej polityce na 

obszarom miejskim, a także przy uwzględnieniu w tej kwestii różnorodnego charakteru 

różnic między poszczególnymi europejskimi organami lokalnymi i ich potencjałem; 

podkreśla, że istotne jest propagowanie bardziej zrównoważonego podejścia do miast, 

bez względu na ich wielkość, w dostępie do tych instrumentów i programów, zwłaszcza 

dzięki rozwojowi potencjału doradczego; 

8. z zadowoleniem przyjmuje stworzenie agendy miejskiej dla UE jako nowego modelu 

zarządzania wielopoziomowego opartego na partnerstwie angażującym miasta m.in. w 

przegląd istniejącego prawodawstwa oraz dyskusję nad przyszłym kształtem polityki; 

podkreśla konieczność opracowania zintegrowanego i całościowego podejścia w 

praktycznym stosowaniu zarządzania wielopoziomowego określonego w aktach 

prawnych UE, w zgodzie z podstawowymi celami polityki UE i przy odnotowaniu 

ważnej roli uzupełniającej, jaką odgrywają podejście uwzględniające warunki na 

miejscu i podejście oddolne, co unaocznia np. rozwój lokalny kierowany przez 

społeczność; 

9. wzywa do skoordynowania, wzmocnienia i sformalizowania agendy miejskiej; jest 

przekonany, że nie powinna ona pozostać dobrowolnym procesem oraz że państwa 

członkowskie i Komisja powinny przejąć większą odpowiedzialność, a także 

zobowiązać się do uważnego zbadania, a tam gdzie jest to możliwe, do wprowadzenia 

w życie otrzymywanych zaleceń; 

10. zwraca się do partnerstw działających w ramach agendy miejskiej, aby szybko przyjęły 

zalecenia i plany działania; ponadto apeluje do Komisji, aby wykazała, w jaki sposób 

bierze się pod uwagę te konkretne propozycje, w szczególności w odniesieniu do 

lepszego stanowienia prawa, finansowania i wiedzy, oraz aby włączyła je w stosownych 

przypadkach do przyszłych wniosków ustawodawczych; apeluje do Komisji o 

systematyczne przedstawianie Parlamentowi sprawozdań z wynikami tych działań; 

11. podkreśla, że ponieważ miasta potwierdziły swoją zdolność do skutecznego zarządzania 

zintegrowanymi działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju miast, powinno się 

zwiększyć ich rolę w realizacji wszystkich odpowiednich polityk; 

12. nalega, aby Komisja wprowadziła szeroko zakrojoną terytorialną ocenę skutków 

miejskiego wymiaru wszystkich odpowiednich polityk UE w celu zagwarantowania, że 

wszystkie przyszłe akty ustawodawcze będą opierać się na analizie skutków wdrażania 

danych przepisów na szczeblu lokalnym i regionalnym; zachęca wszystkie miasta, 

stowarzyszenia miast, władze lokalne i regionalne, Europejski Komitet Ekonomiczno-
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Społeczny oraz KR do większego i bardziej aktywnego zaangażowania dzięki 

rzeczywistemu udziałowi w tym procesie; 

13. z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie przez Komisję platformy z danymi 

dotyczącymi miast; niemniej jednak wzywa Eurostat i Komisję do gromadzenia i 

opracowywania bardziej szczegółowych danych, w szczególności danych dotyczących 

przepływów, aby umożliwić skuteczne dostosowanie istniejących i kształtowanie 

przyszłych polityk; 

14. zwraca się do państw członkowskich, aby dopilnowały, że zgłaszane przez nie 

kandydatury do KR w pełni odzwierciedlają różnorodność ich struktur terytorialnych, 

oraz aby w stosownych przypadkach proponowały mianowanie większej liczby 

przedstawicieli szczebla lokalnego w KR; 

15. podkreśla znaczenie stowarzyszeń reprezentujących miasta, takich jak EUROCITIES i 

Rada Gmin i Regionów Europy; apeluje, aby w stosownych przypadkach bardziej 

angażowały się one w działania odpowiednich grup ekspertów Komisji oraz grup 

roboczych Rady; podkreśla także znaczenie roli społeczeństwa obywatelskiego w życiu 

politycznym UE i w określaniu europejskiej polityki miejskiej; 

16. jest przekonany, że istnieje potrzeba znaczącego wzmocnienia roli miast w 

kształtowaniu przyszłych polityk UE; wzywa zatem UE, aby zwłaszcza w perspektywie 

długoterminowej ponownie rozważyła wprowadzenie europejskiej polityki miejskiej. 
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