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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących sugestii:

1. popiera zalecenia Komisji, zgodnie z którym należy zastosować zintegrowane podejście 
do zarządzania środowiskiem miejskim i wyraża pogląd, że podejście to, w przypadku 
jego użycia na szczeblu lokalnym przy wsparciu ze strony państw członkowskich, 
powinno zostać przyjęte za jedno z kryteriów przy przyznawaniu środków z funduszy 
strukturalnych oraz kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego;

2. uważa, że projekt na rzecz trwałego transportu miejskiego powinien obejmować 
promocję transportu publicznego wspieraną z funduszy UE przeznaczonych na tego typu 
infrastrukturę, m.in. rozwój systemów „park and ride”, wprowadzenie przyjaznych dla 
środowiska metod transportu, budowę ścieżek rowerowych;

3. nalega, by Komisja uprościła zobowiązania władz lokalnych w zakresie przekazywania 
informacji dotyczących istniejących norm ochrony środowiska w UE, wprowadzając 
jeden zintegrowany formularz zobowiązań i zmniejszając w ten sposób biurokrację;

4. uważa, że niezbędne jest sporządzenie przez Komisję listy wskaźników do wytycznych o 
charakterze technicznym na podstawie obecnych zobowiązań i celów w ramach 
odpowiednich istniejących przepisów UE w zakresie ochrony środowiska; jest również 
zdania, że zintegrowane koncepcje muszą zawierać wymierne cele;

5. wzywa państwa członkowskie do przyjęcia środków w celu zmniejszenia wykorzystania 
gruntów, a w szczególności do ograniczenia zabudowy terenów niezabudowanych i 
promowania urbanizacji terenów przeznaczonych pod ponowną zabudowę w ramach 
programów rozwoju miejskiego, a także do ochrony istniejących terenów zielonych, 
takich jak parki miejskie i rezerwaty przyrody;

6. z zadowoleniem przyjmuje zamiary Komisji dotyczące wspierania wymiany najlepszych 
praktyk w całej UE i proponuje, aby w celu uniknięcia przyszłych błędów w zakresie 
rozwoju obszarów miejskich zachęcać również do uczciwej i otwartej wymiany 
doświadczeń negatywnych poprzez kampanie prowadzone przez stowarzyszenia miast i 
skierowane zarówno do urzędników, jak i wybieranych przedstawicieli; wspiera również 
prace Komisji związane z utworzeniem tematycznego portalu internetowego dla władz 
lokalnych; 

7. podkreśla znaczenie badań dla polityki rozwoju obszarów miejskich, w tym spraw 
dotyczących dostaw prądu i gazu, a także ogrzewania, klimatyzacji oraz gospodarki 
odpadami i wzywa Komisję do włączenia szczegółowych przepisów dotyczących tej 
kwestii do siódmego ramowego programu badawczego; 

8. uznaje za niezmiernie istotne wspieranie sieci krajowych punktów kontaktowych do 
spraw miejskich, takich jak Europejska Sieć Wiedzy o Miastach, i z zadowoleniem 
przyjmuje dalsze wsparcie dla programu URBACT w ramach proponowanej polityki 
spójności na lata 2007-2013;

9. nalega, by Komisja bardziej szczegółowo zajęła się znaczeniem stosunków między 
miastami a obszarami podmiejskimi dla trwałego rozwoju obszarów miejskich, który 
przyczynia się do ogólnej spójności UE; w związku z tym wzywa Komisję i państwa 
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członkowskie do wspierania trwałego rozwoju obszarów miejskich; 

10. nalega, by Komisja uwzględniła rolę obywateli we wdrażaniu koncepcji trwałego rozwoju 
obszarów miejskich;

11. zachęca Komisję do dokonania w ramach konsultacji w roku 2009 śródterminowej oceny 
wdrożenia wytycznych o charakterze technicznym.
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UZASADNIENIE

Około 80 procent ludności w Europie mieszka na obszarach miejskich. Wiąże się to 
nieuchronnie z poważnymi zagrożeniami dla środowiska. Proponując strategię tematyczną w 
sprawie środowiska miejskiego Komisja Europejska pragnie poprawić warunki środowiskowe 
miast europejskich. Strategia ta stanowi jedną z siedmiu strategii przewidzianych w szóstym 
programie działań w zakresie środowiska naturalnego, które powinny pomóc w scaleniu już 
istniejących licznych planów indywidualnych w jedno zintegrowane podejście.

Miasta stanowią siłę napędową wzrostu i zatrudnienia.1 W tym kontekście konkurują one 
również między sobą w zakresie przyciągania inwestorów i budowania atrakcyjnych 
mieszkań. Niekontrolowane wykorzystanie gruntów w UE rzędu 120 ha dziennie stoi w 
sprzeczności z trwałym rozwojem. Tereny miejskie przeznaczone na środki wyrównawcze i 
alternatywne w ramach ochrony środowiska są coraz mniejsze. Dlatego fundusze strukturalne 
mogłyby być przyznawane przede wszystkim w przypadku wykorzystywania terenów 
aktywnych lub gruntów leżących odłogiem. Aspekt ochrony środowiska należy uwzględnić w 
szczególności przy tworzeniu krajowych planów ramowych i programów operacyjnych.
Zintegrowana koncepcja polityki lokalnej w zakresie ochrony środowiska, w tym plan 
dotyczący efektywnego lokalnego transportu miejskiego, powinna mieć pierwszeństwo przy 
przydzielaniu środków z funduszy strukturalnych.

Aby ocenić skuteczność strategii tematycznej niezbędne jest przyjęcie przez Komisję listy 
odpowiednich głównych wskaźników w ramach wytycznych o charakterze technicznym.
Jednakowe dla całej UE wskaźniki oraz systemy oceniania są konieczne do porównania 
problemów i wyników. Pomagają one również określić ogólny kierunek dla przyszłych 
wydatków, planów i rozwoju. Kompleksowa pomoc państwa przy opracowywaniu i ocenianiu 
stwarza możliwość przekazania celów i treści polityki europejskiej.

W związku z powyższym z żalem należy stwierdzić, że Komisja w niewystarczającym 
stopniu podkreśla ważną rolę, jaką odgrywają partnerzy społeczni w skutecznym wdrożeniu 
zintegrowanej koncepcji lokalnej polityki w zakresie ochrony środowiska. Cele polityczne 
można najszybciej osiągnąć wówczas, gdy opracowuje się je i wdraża razem z obywatelami, 
których one dotyczą. W ten sposób możliwa jest silniejsza identyfikacja z uzgodnionymi 
celami i środkami.

Komisja nie uwzględnia w swej strategii także znaczenia wzajemnych relacji między 
miastami a obszarami podmiejskimi. Relacje te mają charakter symbiozy: dogodne połączenia 
komunikacyjne z przedmieściami za pomocą transportu publicznego zmniejszają natężenie 
ruchu w samym mieście; z kolei utworzenie terenów zielonych w miastach może 
powstrzymać ucieczkę na tereny podmiejskie. Przestrzeń rekreacyjna na przedmieściach 
stanowi przyczynę wzrostu jakości życia w całym regionie. Zarówno obszary miejskie, jak i 
podmiejskie wymagają struktury heterogenicznej, obejmującej sklepy, mieszkania i 
możliwości pracy tak, aby zminimalizować natężenie ruchu spowodowane dojazdem do 
pracy.

  
1 Dokument roboczy służb Komisji z dnia 23.11.2005 r.:  polityka spójności a miasta.
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Generalnie należy z przykrością stwierdzić, że dokument końcowy Komisji nie zawiera już 
wielu pozytywnych zaleceń zawartych w pierwszym komunikacie dotyczącym tego 
zagadnienia.1 Niemniej jednak trzeba z zadowoleniem przyjąć fakt, że cele niniejszej strategii 
nie powinny zostać osiągnięte jedynie poprzez nowe regulacje prawne. Problemem władz 
lokalnych nie jest deficyt celów, lecz brak wdrożenia istniejących zobowiązań. Z tego 
względu strategia ta powinna przyczynić się do zmniejszenia biurokracji poprzez scalenie 
zobowiązań władz lokalnych w zakresie przekazywania informacji w jedno zintegrowane 
zobowiązanie, a także uproszczenie tych zobowiązań.

Pożądane jest, by wymiana doświadczeń wspierana była przez utworzenie sieci. Aby uniknąć 
dodawania jedynie nowych baz danych dotyczących najlepszych praktyk do baz już 
istniejących, należy dać pierwszeństwo współpracy o charakterze praktycznym. Ponadto 
wymiana doświadczeń negatywnych powinna pomóc w uniknięciu błędów.

W tym kontekście szczególną rolę odgrywa utworzenie sieci obejmujących środowisko 
miejskie. Sieci te należy wspierać w ramach nowej polityki spójności. Można wykorzystać 
ocenę doświadczeń z programem URBACT, stanowiącym pilotażową sieć ośrodków 
krajowych, w celu stworzenia podstaw dla „europejskiego programu ramowego na rzecz 
wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju miejskiego”.

Rozwój miast oraz miejska polityka w zakresie ochrony środowiska związane są ściśle z 
wyzwaniami społecznymi, ekonomicznymi, przestrzennymi i demograficznymi. Dlatego 
wymagają one opracowania innowacyjnych rozwiązań. Z tego względu niezbędne jest 
również ponowne podjęcie stosownych badań w ramach siódmego ramowego programu 
badawczego2.

Przewidziana na rok 2009 ocena śródterminowa służy poprawie warunków środowiska 
miejskiego oraz analizie skuteczności wydatkowania środków finansowych przeznaczonych 
na ten cel, jak również wyciągnięciu odpowiednich wniosków.

  
1 COM(2004) 0060
2 COM(2005) 0119.
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