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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie europejskiej agendy miejskiej i jej przyszłości w polityce spójności
(2010/2158(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego tytuł 
XVIII,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności1,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego2,

– uwzględniając decyzję Rady 2006/702/WE z dnia 6 października 2006 r. w sprawie 
strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dalszych działań 
dotyczących agendy terytorialnej i karty lipskiej – europejski program działania na rzecz 
rozwoju przestrzennego i spójności terytorialnej4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zarządzania i 
partnerstwa na szczeblu krajowym i regionalnym oraz podstawy dla projektów w 
dziedzinie polityki regionalnej5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wymiaru miejskiego 
polityki spójności w nowym okresie programowania6,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zielonej księgi w 
sprawie spójności terytorialnej oraz stanowiska w debacie na temat przyszłej reformy 
polityki spójności7,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie wkładu polityki 
spójności w osiągnięcie celów lizbońskich i celów „UE 2020”8,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 października 2010 r. w sprawie polityki spójności 
i polityki regionalnej UE po 2013 r.9,

                                               
1Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25.
2Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 1–11.
3Dz.U. L 291 z 21.10.2006, s. 11.
4Dz.U. C 184 E z 6.8.2009, s. 95.
5Dz.U. C 15 E z 21.1.2010, s. 10.
6Dz.U. C 117 E z 6.5.2010, s. 73.
7Dz.U. C 117 E z 6.5.2010, s. 65.
8Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0191.
9Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2010)0356.
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– uwzględniając opublikowaną przez Parlament Europejski notatkę ad hoc pt. „Dalsze 
działania dotyczące agendy terytorialnej i karty lipskiej – w kierunku europejskiego 
programu działania na rzecz rozwoju przestrzennego i spójności terytorialnej”,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowany „EUROPA 2020 –
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” (COM(2010)2020),

– uwzględniając piąte sprawozdanie Komisji z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej: przyszłość polityki spójności,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wniosków z 
piątego sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej: 
przyszłość polityki spójności (COM(2010)0642),

– uwzględniając sprawozdanie podsumowujące Komisji z kwietnia 2010 r. w sprawie oceny 
realizacji programów polityki spójności w latach 2000–2006 współfinansowanych przez 
EFRR (cel 1 i 2),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z czerwca 2010 r. w sprawie oceny realizacji 
programów polityki spójności w latach 2000–2006: inicjatywa wspólnotowa URBAN,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u) z 
dnia 26 maja 2010 r. w sprawie konieczności zastosowania całościowego podejścia do 
kwestii rewitalizacji miast1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dni 9–10 czerwca 2010 r. pt. „Znaczenie 
rewitalizacji miast dla przyszłego rozwoju miast w Europie”2,

– uwzględniając agendę terytorialną UE „W kierunku bardziej konkurencyjnej i 
zrównoważonej Europy zróżnicowanych regionów” („agenda terytorialna”) oraz kartę 
lipską dotyczącą miast europejskich rozwijających się w sposób zrównoważony („karta 
lipska”), przyjęte podczas nieformalnego posiedzenia Rady odpowiedzialnej za 
planowanie przestrzenne i rozwój obszarów miejskich, które odbyło się w Lipsku w 
dniach 24–25 maja 2007 r.,

– uwzględniając „deklarację z Toledo” przyjętą podczas nieformalnego posiedzenia Rady 
odpowiedzialnej za rozwój obszarów miejskich, które odbyło się w Toledo w dniu 
22 czerwca 2010 r.,

– uwzględniając stanowisko dyrektorów generalnych odpowiedzialnych za rozwój 
obszarów miejskich w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego: Wnioski z piątego sprawozdania w sprawie 
spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej: przyszłość polityki spójności 
(COM(2010)642/3),

                                               
1Dz.U. C 21 z 21.1.2011, s. 1.
2Dz.U. C 267 z 1.10.2010, s. 25.
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– uwzględniając konkluzje Europejskiego Szczytu Samorządów Lokalnych, który odbył się 
w Barcelonie w dniach 22–24 lutego 2010 r., pt. „Samorządy lokalne jako protagoniści w 
nowej Europie”,

– uwzględniając Porozumienie Burmistrzów, w formie zainicjowanej i wspieranej przez 
Komisję Europejską,

– uwzględniając niezależne sprawozdanie opracowane na zlecenie Komisji pt. „Program 
reform w zakresie polityki spójności” (sprawozdanie Fabrizia Barki) (2009),

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinię Komisji 
Transportu i Turystyki (A7-0000/2011),

A. mając na uwadze, że UE charakteryzuje się policentrycznym rozwojem i zróżnicowanymi 
pod względem wielkości obszarami miejskimi oraz miastami o niejednorodnych 
kompetencjach i zasobach, wyraża przekonanie, że przyjęcie wspólnej definicji „obszarów 
miejskich” byłoby niestosowne, a nawet problematyczne,

B. mając na uwadze, że chociaż UE przyczynia się dzięki swoim strategiom politycznym do 
zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, to zgodnie z zasadą pomocniczości 
polityka miejska wchodzi w zakres kompetencji państw członkowskich,

C. mając na uwadze, że miasta aktywnie uczestniczą w kształtowanie polityki UE i 
odgrywają istotną rolę w pomyślnym wdrażaniu strategii „Europa 2020”; mając na 
uwadze, że nieuwzględnienie miejskiego wymiaru polityki UE, a zwłaszcza polityki 
spójności, zagroziłoby osiągnięciu celów strategii „Europa 2020”,

D. mając na uwadze, że włączanie problematyki miast do głównego nurtu polityki wyraźnie 
zwiększyło dostępne dla miast fundusze, mimo że całościowe podejście do rozwoju 
obszarów miejskich może zostać wyeliminowane wskutek wzmocnionego sektorowego 
podejścia w poszczególnych programach operacyjnych;

1. zauważa, że europejska agenda miejska obejmuje z jednej strony miejski wymiar polityki 
UE, zwłaszcza polityki spójności, a z drugiej strony – międzyrządowy nurt 
podejmowanych na szczeblu europejskim działań na rzecz koordynowania polityki 
miejskiej państw członkowskich, które są wdrażane w ramach nieformalnych posiedzeń 
ministerialnych koordynowanych przez kolejne państwa członkowskie sprawujące 
prezydencję w Radzie i przy aktywnym wkładzie Komisji; uważa w tym kontekście, że 
samorządy lokalne powinny być lepiej informowane o działaniach podejmowanych w 
ramach nurtu międzyrządowego i silniej w nie zaangażowane;

2. podkreśla, że oprócz istotnego wkładu działań interwencyjnych podejmowanych w 
ramach polityki spójności w rozwój obszarów miejskich na rozwój miast silnie wpływa 
również szereg innych strategii politycznych i programów UE; podkreśla konieczność 
lepszego zrozumienia terytorialnego oddziaływania strategii politycznych oraz wzywa do 
szerszego uwzględniania agendy miejskiej w polityce UE; ponawia w związku z tym swój 
apel do Komisji o przeprowadzenie oceny oddziaływania terytorialnego sektorowych 
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strategii politycznych oraz o rozszerzenie istniejących mechanizmów oceny 
oddziaływania;

3. wskazuje, że w dużej mierze to właśnie obszary miejskie wprowadzają unijne polityki w 
życie; podkreśla, że obszary miejskie wytwarzają około 80% PKB UE oraz istotnie 
przyczyniają się do wzrostu gospodarczego Europy; z drugiej strony ponoszą one również 
koszty produktywności gospodarczej (niekontrolowany rozwój miast, zatory 
komunikacyjne, zanieczyszczenie, wykluczenie społeczne, itp.), które zagrażają ich roli 
„motorów rozwoju”; uważa w związku z tym, że wspólne zaangażowanie w kwestie 
dotyczące obszarów miejskich w UE jest wyraźnie uzasadnione;

4. zaleca, by miejski wymiar polityki spójności koncentrował się na celu dwojakiego 
rodzaju: po pierwsze – pomocy obszarom miejskim w rozwoju ich podstawowej 
infrastruktury fizycznej, która warunkuje wzrost i umożliwia pełne wykorzystanie 
potencjalnego wkładu we wzrost gospodarczy w Europie i dywersyfikację bazy 
gospodarczej; a po drugie – pomocy obszarom miejskim w modernizacji gospodarczej, 
społecznej i ekologicznej poprzez inteligentne inwestycje w infrastrukturę i usługi oparte 
na nowoczesnych technologiach;

5. wskazuje na duży potencjał modernizacji inwestycji infrastrukturalnych z 
wykorzystaniem inteligentnych technologii, która rozwiązałaby uporczywe problemy 
dzięki koncepcji „inteligentniejszego rozwoju miast”; uważa, że takie inwestycje w 
infrastrukturę opartą na technologiach informacyjno-komunikacyjnych można uznać za 
czynnik wyraźnie wpływający na wzrost gospodarczy i działalność gospodarczą opartą na 
innowacjach, który łączy elementy inwestycji publicznych i prywatnych przyczyniających 
się do tworzenia nowych przedsiębiorstw, miejsc pracy i wzrostu gospodarczego i który 
powinien w związku z tym zostać uznany za europejski priorytet;

6. apeluje do Komisji o zobowiązanie państw członkowskich do formalnego angażowania 
politycznych przywódców kluczowych obszarów miejskich oraz związków władz 
lokalnych i regionalnych we wszystkie etapy procesu decyzyjnego w zakresie polityki 
spójności (strategiczne planowanie, definiowanie i negocjowanie planowanych krajowych 
umów dotyczących strategicznego rozwoju);

7. podkreśla, że obszary miejskie nie są wyspami wśród otaczających je regionów, dlatego 
ich rozwój musi być ściśle związany z otaczającymi je obszarami funkcjonalnymi lub 
wiejskimi; uważa, że wielopoziomowe sprawowanie rządów oraz zasada partnerstwa są 
najbardziej skutecznymi narzędziami w zapobieganiu podziałowi polityki rozwoju na 
sektory oraz jej fragmentacji;

8. podkreśla to, że lokalnie wybierane władze ponoszą bezpośrednią polityczną 
odpowiedzialność za podejmowanie strategicznych decyzji i inwestowanie zasobów 
publicznych; dlatego osiągnięcie celów polityki spójności i strategii „Europa 2020” 
wymaga obowiązkowego zaangażowania lokalnie wybieranych organów w strategiczny 
proces decyzyjny i częstego korzystania z możliwości delegowania obowiązków w 
ramach wdrażania i oceny polityki spójności;

9. zaleca, by w kolejnym okresie programowania wykorzystać jedną z następujących 
możliwości wdrażania wymiaru miejskiego na szczeblu krajowym: niezależne programy 
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operacyjne zarządzane przez określone obszary miejskie, wspólne programy operacyjne 
obejmujące obszary miejskie wybranych państw członkowskich, dotacje globalne lub 
wyodrębnianie środków i zasobów miejskich w ramach specjalnych regionalnych 
programów operacyjnych;

10. wyraża poparcie dla zasad całościowego planowania strategicznego, gdyż mogą one 
pomóc władzom lokalnym w przechodzeniu od myślenia w kategoriach „projektów 
indywidualnych” do bardziej strategicznego myślenia międzysektorowego w celu 
jednoczesnego wykorzystania wewnętrznego potencjału rozwoju; ubolewa przy tym nad 
zbyt ogólnikową wspólną definicją skutkującą jedynie formalnym zastosowaniem w 
niektórych przypadkach;

11. zachęca Komisję do przygotowania badania porównującego dotychczas stosowane 
praktyki w tym obszarze przez poszczególne państwa członkowskie i zawierającego 
specjalne wytyczne UE w zakresie praktyki całościowego planowania rozwoju miast, 
objaśniające relacje między tymi planami i innymi dokumentami dotyczącymi planowania 
oraz propagujące efektywne partnerstwa; apeluje do Komisji o uczynienie całościowego 
planowania urbanistycznego prawnie wiążącym, jeśli do współfinansowania projektów 
wykorzystywane są unijne fundusze;

12. wzywa Komisję do zapewnienia bardziej elastycznych warunków dla finansowania 
krzyżowego między EFRR i EFS, aby zasady te nie stały na przeszkodzie opracowaniu i 
wdrożeniu całościowych planów/strategii rozwoju obszarów miejskich;

13. podkreśla obiecującą rolę nowych instrumentów inżynierii finansowej wprowadzonych w 
bieżącym okresie programowania; wzywa Komisję do oceny doświadczeń związanych z 
tymi narzędziami oraz do ich dostosowania, jeśli to konieczne, w celu zwiększenia ich 
przewagi konkurencyjnej na rynku finansowym w porównaniu ze zwykłymi produktami 
komercyjnymi;

14. uważa, że zwłaszcza inicjatywa „Jessica” może przynieść najlepsze rezultaty, jeśli 
wdrażana jest na szczeblu miast, więc z niepokojem obserwuje, że niektóre państwa 
członkowskie dążą do scentralizowania jej wdrażania;

15. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz Komitetowi Regionów.
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UZASADNIENIE

Cele i treść sprawozdania

Celem sprawozdania jest przedstawienie dalszych informacji w związku z poprzednim 
sprawozdaniem w sprawie wymiaru miejskiego polityki spójności w nowym okresie 
programowania, a jednocześnie wskazanie ostatnich zmian w europejskiej agendzie miejskiej. 
Od 2009 r. pojawiło się kilka nowych elementów wnoszących wkład w rozwój tej kwestii, a 
następne powinny pojawić się w najbliższych tygodniach. Sprawozdanie obejmuje kilka 
aspektów miejskiego wymiaru polityki spójności uważanych przez Komisję Rozwoju 
Regionalnego za istotne lub trudne w przyszłej polityce spójności, która ma się stać 
pełnowartościową i skuteczną polityką na rzecz miast w UE.

Zagadnienia

W Europie jest około 5000 miast o liczbie ludności między 5000 a 50 000 mieszkańców i 
prawie 1000 miast mających powyżej 50 000 mieszkańców. Europę można scharakteryzować 
przez różnorodność terytorialną i rozwój policentryczny, a dość gęsta sieć obszarów 
miejskich obejmuje niewiele bardzo dużych miast. Zaledwie 7% obywateli Unii Europejskiej 
mieszka w miastach o liczbie ludności powyżej 5 milionów osób, podczas gdy w Stanach 
Zjednoczonych wskaźnik ten wynosi 25%1. Zgodnie ze sprawozdaniem dotyczącym stanu 
europejskich miast2największy wzrost liczby ludności odnotowano w Hiszpanii, gdzie na 
niektórych obszarach miejskich roczny wzrost wyniósł 2% lub więcej. Wśród miast, w 
których odnotowano największy wzrost liczby ludności, znalazły się również miasta w 
Irlandii, Finlandii i Grecji. W przeciwieństwie do tej tendencji wiele obszarów miejskich 
Europy Środkowej i Wschodniej odnotowało w tym samym okresie spadek liczby ludności. 
Praktycznie we wszystkich miastach liczba ludności obszarów podmiejskich rośnie, a jeżeli 
maleje, to spadek ten jest i tak mniejszy niż w przypadku obszarów znajdujących się w 
granicach administracyjnych miast.

Ze względu na znaczne różnice krajowe brak jest międzynarodowego porozumienia co do 
wspólnej definicji słowa „miejski”, którą można by stosować w odniesieniu do wszystkich 
państw lub nawet wszystkich państw w danym regionie. Podejmowano już wiele prób 
ustanowienia wspólnego rozumienia pojęcia „miejski”. Istnieją definicje sformułowane przez 
ONZ3, Bank Światowy4, OECD5, a także przez poszczególne państwa. Większość tych 
definicji – jeśli nie wszystkie – powstała w oparciu o informacje statystyczne dotyczące 
wielkości i gęstości zaludnienia. Podczas gdy niewątpliwie istnieją znaczne różnice w 
geograficznym rozmieszczeniu populacji tego czy innego państwa, instytucje europejskie 

                                               
1Komisja Wspólnot Europejskich, Zielona księga w sprawie spójności terytorialnej: przekształcenie 
różnorodności terytorialnej w siłę, Bruksela, 2008. 
2Sprawozdanie dotyczące stanu europejskich miast: dodatkowa wartość europejskiego audytu miejskiego, 
2007 r., dostępne pod adresem 
internetowym://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/stateofcities_2007.pdf.
3http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/Defintion_of%20Urban.pdf
4http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/table3_10.pdf
5http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6492
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polegały dotychczas na podejściu przyjętym przez Eurostat1w wydanym przez niego 
opracowaniu pt.: „Europejskie statystyki regionalne i miejskie – przewodnik orientacyjny”, w 
którym wyróżniono cztery poziomy jednostek przestrzennych, w odniesieniu do których 
gromadzone są informacje. Są one następujące: od miast centralnych lub miast w granicach 
administracyjnych, przez większe strefy miejskie, jednostki „Kernel” dla dziewięciu miast 
stołecznych w przypadkach, gdy dla pojęcia miasta jako ośrodka administracyjnego nie 
znaleziono porównywalnych jednostek przestrzennych, po dzielnice wewnątrzmiejskie. 
Chociaż definicja Eurostatu jest powszechnie stosowana dla celów statystycznych, 
zważywszy na istniejące różnice i różne podejścia, bardzo trudne wydaje się stworzenie 
wspólnej i jednoznacznej definicji pojęcia „miejski” w ramach polityki spójności i dlatego 
kwestię definicji należy pozostawić państwom członkowskim zgodnie z zasadą 
pomocniczości. 

Zarys historyczny 

W historycznym ujęciu wymiar miejski pozostawał w obrębie głównego nurtu działań 
strukturalnych. Od 1990 r. prowadzone są miejskie projekty pilotażowe. Od 1994 r. 
funkcjonuje program inicjatywy wspólnotowej URBAN, umożliwiający propagowanie 
zintegrowanych modeli rozwoju lokalnego.

Podczas gdy w ciągu poprzedniego okresu programowania różne projekty w ramach 
inicjatywy URBAN otrzymywały specjalne finansowanie, w okresie 2007–2013 praktyka jest 
inna. W następstwie przyjęcia nowych przepisów regulujących funkcjonowanie funduszy 
strukturalnych politykę rozwoju obszarów miejskich połączono z celami spójności, 
konkurencyjności regionalnej i zatrudnienia, co podkreśla wagę, jaką Unia przywiązuje do 
tego aspektu polityki spójności. Stąd też państwa członkowskie są zachęcane, ale nie są 
zobowiązane do tego, aby w trakcie przygotowywania narodowych strategicznych ram 
odniesienia i PO uwzględniać zrównoważony rozwój obszarów miejskich jako priorytet 
strategiczny. Z uwagi jednak na znaczenie miast i aglomeracji miejskich dla europejskiej 
gospodarki zaniechanie tego posunięcia może w dużej mierze wpłynąć na niepowodzenie 
wszelkich zakładanych przez te państwa planów związanych z odgrywaniem roli 
dynamicznego uczestnika starań Unii na rzecz osiągnięcia jej celów. 

Aktualne, znowelizowane rozporządzenia zezwalają instytucjom zarządzającym na 
korzystanie przy zarządzaniu funduszami przeznaczonymi na rozwój obszarów miejskich 
z szerokiej gamy partnerstw publiczno-prywatnych. W ten sposób fundusze strukturalne 
mogą finansować obsługę takich instrumentów inżynierii finansowej jak fundusze kapitału 
podwyższonego ryzyka, fundusze gwarancyjne i fundusze pożyczkowe. Komisja Europejska i 
EBI opracowały trzy instrumenty finansowe: JEREMIE2, JASPERS3 i JESSICA4. Spośród 
nich JESSICA (wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach 
miejskich) w największym stopniu odpowiada potrzebom rozwoju obszarów miejskich. 
Instrument ten ma na celu osiągnięcie efektu dźwigni za pomocą dostępnych zasobów 
finansowych. Odzyskane środki muszą być inwestowane w rozwój obszarów miejskich lub 
                                               
1http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-005/EN/KS-RA-07-005-EN.PDF
2Ułatwia dostęp do narzędzi wspomagających rozpoczęcie działalności gospodarczej, rozwój 
mikroprzedsiębiorstw i MŚP.
3Wspiera przygotowanie największych projektów.
4Wspiera inżynierię finansową w obszarze rozwoju obszarów miejskich.
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ponownie przyznawane instytucjom zarządzającym na realizację innych projektów miejskich. 
W rzeczywistości JESSICA znajduje się obecnie wciąż na wczesnych etapach realizacji.

Dane

Według danych statystycznych Komisji Europejskiej1około 21,1 mld EUR zostało 
przeznaczonych na rozwój obszarów miejskich w latach 2007–2013, co stanowi 6,1% całego 
unijnego budżetu w zakresie polityki spójności. Z tej kwoty 3,4 mld EUR przeznaczanych jest 
na modernizację obszarów przemysłowych i rekultywację zanieczyszczonych obszarów 
lądowych, 9,8 mld EUR – na projekty rewitalizacji miast i wsi, 7 mld EUR – na ekologiczny 
transport miejski oraz 917 mln EUR – na gospodarkę mieszkaniową. Istotny wpływ na miasta 
wywierają również inne inwestycje: w infrastrukturę, prace badawcze i innowacje, transport, 
ochronę środowiska, szkolnictwo, ochronę zdrowia i kulturę.

Wykres: Środki przeznaczone na rozwój obszarów miejskich w latach 2007–2013

Źródło: DG REGIO SFC2007

Kontekst

Głównym celem rozszerzonej agendy miejskiej powinno być przyczynienie się do rozwoju i 
jakościowej modernizacji infrastruktury i usług w miastach europejskich. Z drugiej strony 
                                               
1http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/statistics/2007_urban.pdf
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przyszłe środki muszą być ściśle powiązane z ogólnymi priorytetami UE, aby można było 
uzasadnić przeznaczenie na nie środków finansowych z budżetu UE. Strategia „Europa 2020” 
dotyczy jednak głównie tendencji w przyszłości. Zmniejszanie obecnych dysproporcji między 
miastami europejskimi ma takie samo znaczenie i powinno znaleźć wyraz w priorytetach 
przyszłej polityki spójności. Biorąc pod uwagę doświadczenia z realizacji strategii 
lizbońskiej, rozwój agendy miejskiej nie może być procesem jednokierunkowym, lecz musi 
mieć całościowy wymiar oddolny. W związku z tym istotne jest, aby miasta mogły wyrażać 
swoje opinie, które powinny być uwzględniane na szczeblu UE.

Potrzeby lokalne a priorytety UE

Miasta Europy są jej ośrodkami działalności gospodarczej, innowacyjności i zatrudnienia, ale 
mimo to muszą sprostać wielu wyzwaniom. Tendencja do suburbanizacji, koncentracja 
nielegalnych działań i bezrobocia w obszarach sąsiadujących z miastami, rosnące zatory 
komunikacyjne – takie złożone problemy wymagają podejmowania całościowych działań w 
ramach programów transportowych, mieszkaniowych, szkoleniowych i programów 
zatrudnienia, które należy dostosować do lokalnych potrzeb. Tego typu wyzwania wchodzą w 
zakres europejskiej polityki regionalnej i polityki spójności.

Z jednej strony jasne jest, że współfinansowanie ze strony UE musi być zgodne z ogólnymi 
priorytetami UE zawartymi w strategii „Europa 2020”. Jej treść koncentruje się na stawieniu 
czoła nowym wyzwaniom i tymczasowym skutkom pogorszenia koniunktury gospodarczej. Z 
drugiej strony sprawozdawca jest zdania, że nie można rezygnować z pierwotnego celu 
polityki spójności (w tym agendy miejskiej), którym jest zmniejszanie obecnych dysproporcji.

W rzeczywistości władze lokalne proszone o określenie priorytetów preferują inwestycje w 
zmniejszanie dysproporcji i utrudnień, a następnie w radzenie sobie z tendencjami 
globalnymi. Istotne znaczenie ma znalezienie odpowiedniej równowagi między tymi dwoma 
kierunkami. Sprawozdawca jest zdania, że finansowanie ze strony UE nie powinno jedynie 
zastępować braków w inwestycjach występujących w przeszłości. Z drugiej strony na 
szczeblu UE nie należy też tworzyć zbyt wielu przepisów, ponieważ wówczas propozycja UE 
nie będzie zgodna z potrzebami lokalnymi. Uzasadnieniem mogą być inwestycje w 
inteligentny rozwój obszarów miejskich, których celem byłoby podniesienie jakości 
infrastruktury i usług miejskich.

Przekazywanie odpowiedzialności (w zakresie podejmowania decyzji, wyboru 
projektów, finansów)

Zasada pomocniczości jest najważniejszym elementem w przypadku interwencji europejskich 
w dziedzinie rozwoju regionalnego i rozwoju obszarów miejskich. Sprawozdawca jest zdania, 
że wspólne priorytety i środki powinny wspierać inicjatywy na szczeblu lokalnym, a nie je 
zastępować. Podstawowe pytanie w tym przypadku brzmi: „Jakie środki i na którym 
szczeblu?”. Sprawozdawca opowiada się za wykorzystaniem przez każdy szczebel jego 
mocnych stron:

 Szczebel UE – zapewnianie środków finansowych, danych (ustalanie punktów 
odniesienia, informacje o tendencjach globalnych), metodologii opartej na wymianie 
najlepszych praktyk, wytycznych dotyczących wielopoziomowego sprawowania 
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rządów, ustalanie minimalnych norm, które zapewniałyby zgodność programów z 
priorytetami UE;

 Szczebel krajowy – oficjalna współodpowiedzialność za miasta w ramach 
opracowywania, negocjowania i wdrażania programów, tworzenie narzędzi i zasobów 
na potrzeby konkretnych priorytetów krajowych w zakresie rozwoju obszarów 
miejskich, uzupełniających narzędzia i zasoby UE;

 Szczebel regionalny – nakładanie na miasta współodpowiedzialności za regionalne 
programy operacyjne (patrz powyżej), koordynacja planów regionalnego i lokalnego 
rozwoju strategicznego, tworzenie struktur takiej koordynacji, tworzenie narzędzi i 
zasobów na potrzeby konkretnych priorytetów regionalnych w zakresie rozwoju 
obszarów miejskich, uzupełniających narzędzia i zasoby unijne oraz krajowe;

 Szczebel lokalny – analiza, planowanie strategiczne i podejmowanie decyzji, wybór 
projektów (niekoniecznie „administrowanie” funduszami), całościowe planowanie 
finansowe (środki UE, środki krajowe, regionalne, lokalne i prywatne).

Wielopoziomowe sprawowanie rządów i zasada partnerstwa 

Dla przyszłego rozwoju agendy miejskiej bardzo istotne jest rozważenie doświadczeń w 
zakresie ostatniego procesu włączania zagadnień miast do głównego nurtu polityki. Przed 
podjęciem dalszych działań trzeba dokonać właściwej oceny tego procesu, w tym 
przygotować listę silnych i słabych stron. Na tej podstawie powinna powstać lista zaleceń lub 
norm dotyczących większej formalizacji udziału szczebla lokalnego w tworzeniu koncepcji i 
realizacji przyszłej polityki.

Całościowe planowanie strategiczne

Całościowe planowanie strategiczne jest powszechnie uznawane za istotne narzędzie 
pozwalające zapewnić efektywność i całościowe podejście do rozwoju lokalnego. Z drugiej 
strony państwa członkowskie różnie je definiują i interpretują. Pomocne mogłoby być 
ustalenie wspólnych wytycznych. W związku z tym sprawozdawca proponuje, aby PE zwrócił 
się do Komisji o opracowanie takich wytycznych oraz wzmożenie wysiłków mających na 
celu pomoc techniczną. Jednocześnie państwa członkowskie zostaną zachęcone do 
korzystania z dostępnej pomocy w przypadku planowania urbanistycznego.

Całościowe planowanie finansowe, w tym przyszłość inżynierii finansowej

Z doświadczeń wynika, że w wielu przypadkach pomysły projektów powstają w oparciu o 
dostępność funduszy, a nie realne potrzeby i priorytety strategiczne. Jest to jedno z głównych 
wyzwań w polityce rozwoju, a także w polityce spójności. Takie podejście oparte na idei 
„projekty dla pieniędzy” należy zastąpić podejściem „pieniądze dla projektów”: projekty nie 
mogą być opracowywane z myślą o pozyskaniu dostępnych środków finansowych, ale w celu 
osiągnięcia strategicznych celów. 

Sprawozdawca jest zdania, że miastom należy zapewnić wystarczającą elastyczność w 
zakresie wykorzystania funduszy do sfinansowania ich priorytetów. Projekty dotyczące 
rozwoju nie powinny być przygotowywane w celu otrzymania dostępnych funduszy, lecz w 
celu osiągnięcia strategicznych celów. Możliwości uzyskiwania funduszy regionalnych, 
krajowych i funduszy UE powinny być skoordynowane, tak aby obejmowały cały zakres 
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konkretnych potrzeb.


