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 1. WPROWADZENIE HISTORYCZNE

Zagadnienia dotyczące rozwoju obszarów miejskich należą do centralnych elementów 
zarówno nowego celu spójności terytorialnej, jak i strategii lizbońskiej. Powód tak istotnego 
znaczenia tych kwestii łatwo jest dostrzec, jeżeli weźmie się pod uwagę, że miasta 
wytwarzają 70-80% PKB UE i że mieszka w nich 80% obywateli UE. Należy skupić się na 
miastach również z powodu występowania w aglomeracjach miejskich dużej liczby
problemów o charakterze gospodarczym, środowiskowym i społecznym.
Stąd też Komisja Europejska i Parlament Europejski mają za sobą długą historię działań 
związanych z zagadnieniami dotyczącymi miast, które są skuteczniej omawiane wspólnie na 
szczeblu europejskim. Parlament zawsze dostrzegał znaczenie tych działań, początkowo 
podejmowanych w ramach inicjatyw URBAN. Dlatego też Parlament aktywnie zachęcał do 
prowadzenia działań w ramach inicjatyw URBAN oraz do udziału w negocjacjach 
dotyczących ustawodawstwa regulującego dziedzinę funduszy strukturalnych, które zostało 
przyjęte w 2006 r., a także przejął inicjatywę i skłonił Komisję Europejską, aby uznała 
potrzebę udzielenia pozwolenia na finansowanie pewnego rodzaju projektów renowacji, które 
dotyczą socjalnego budownictwa mieszkaniowego i oszczędności energii na obszarach 
miejskich w nowych państwach członkowskich.
Komisja REGI Parlamentu sporządziła szereg istotnych sprawozdań i opinii, które stały się 
pomocne w zdefiniowaniu polityki rozwoju w tej sferze1. Szczytowym osiągnięciem było 
sprawozdanie Giseli Kallenbach w sprawie działań będących następstwem agendy 
terytorialnej i karty lipskiej. Niniejsze sprawozdanie należy postrzegać jako rozdział 
w ramach całego szeregu sprawozdań, które określają dynamiczne stanowisko Parlamentu 
w sprawie polityki miejskiej.
Zasadnicze kierunki polityki i postęp uzyskany w następstwie wniosków Parlamentu 
o podjęcie działań można podsumować następująco:

 Konferencja Przewodniczących przekazała kompetencje w sprawach dotyczących 
miast komisji REGI;

 w odpowiedzi na wniosek Parlamentu Komisja Europejska ustanowiła 
międzyresortową grupę ds. rozwoju miast, której przewodniczy DG ds. Polityki 
Regionalnej;

 regularne spotkania na szczeblu ministerialnym w celu omówienia i skoordynowania 
rozwoju miast stanowią obecnie standardowy element kolejnych prezydencji UE;

 trwają prace nad opracowaniem zintegrowanej przestrzennej i tematycznej polityki 
rozwoju miast;

 dostrzega się znaczenie dostępności dobrej jakości budownictwa mieszkaniowego po 
przystępnych cenach;

 związki pomiędzy zatrudnieniem, edukacją, pracami badawczymi, budownictwem 
mieszkaniowym, transportem i ochroną środowiska są dobrze ugruntowane; dlatego 

                                               
1 Patrz sprawozdanie J.M. Beaupuy’ego w sprawie zagadnień urbanistycznych w kontekście rozszerzenia UE 
oraz sprawozdanie A. Andrii w sprawie mieszkalnictwa i polityki regionalnej.
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też zintegrowane podejście ma decydujący wpływ na realizację polityki;
 właściwe dla każdego z regionów traktowanie charakterystyki przestrzennej 

w kwestiach rozwoju terytorialnego stanowi obecnie normę;
 dostrzega się istotne znaczenie partnerstw publiczno-prywatnych i udziału wszystkich 

przedstawicieli zainteresowanych stron w pracach nad rozwojem polityki;
 ESPON zajmuje się opracowaniem prostego zestawu wskaźników;

 rola miast w realizacji celów lizbońskich i göteborskich ma zasadnicze znaczenie dla 
całej polityki UE;

 wszystkie państwa członkowskie dostrzegają konieczność podjęcia konkretnych 
działań w celu uniknięcia niekontrolowanego rozwoju miast, zagwarantowania 
wysokiego standardu budownictwa w miastach i zmniejszenia poziomu 
zanieczyszczeń.

 2. CO ROZUMIEMY POD POJĘCIEM „MIEJSKI”?

Podejmowano już wiele prób ustanowienia wspólnego rozumienia pojęcia „miejski”. 
Istnieją definicje sformułowane przez ONZ2, Bank Światowy3, OBWE4, 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 polegały dotychczas na podejściu 
przyjętym przez Eurostat w wydanym przez niego opracowaniu pt.: „Europejskie statystyki 
regionalne i miejskie – przewodnik referencyjny”5, w ramach którego wyróżniono cztery 
poziomy jednostek przestrzennych, na których zbierane są informacje. Są one następujące: od 
miast centralnych lub miast w granicach administracyjnych, poprzez większe strefy miejskie, 
jednostki „Kernel” dla dziewięciu miast stołecznych w przypadkach, w których dla pojęcia 
miasta, jako ośrodka administracyjnego, nie znaleziono porównywalnych jednostek 
przestrzennych, po dzielnice wewnątrzmiejskie.

 3. PROBLEMY MIEJSKIE I STATYSTYKI
Statystyki miejskie mają zasadnicze znaczenie dla opracowania innowacyjnych polityk 
mających na celu sprostanie stojącym przed miastami wyzwaniom. Urzędy statystyczne 
szczebla krajowego, działając pod nadzorem EUROSTAT-u, stworzyły bazę danych, 
obejmującą 358 biorących udział w badaniu miast oraz 330 wskaźników (badanie Urban 
Audit). Wspomniana baza danych zawiera informacje historyczne z lat 1996, 2001 i 2004, 
natomiast od roku 2009 r. rozpocznie się gromadzenie dla jej celów ograniczonej liczby 
zmiennych. Uwzględnienie zagadnień wymiaru miejskiego ułatwiło realizację głównych 
postulatów karty lipskiej i rezolucji PE. Dzięki audytowi udało się wyróżnić niektóre spośród 
głównych wyzwań na przyszłość, takich jak starzenie się populacji, migracja i wyludnienie. 
Niektóre miasta Europy Środkowej, takie jak na przykład Lipsk, kurczą się szybciej niż inne. 
                                               
2 http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/Defintion_of%20Urban.pdf
3 http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/table3_10.pdf
4 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6492
5 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-005/EN/KS-RA-07-005-EN.PDF
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Dane dotyczące dzielnic wewnątrzmiejskich podkreślają duże znaczenie obszarów 
zdegradowanych, które wymagają fizycznej regeneracji. Miasta pozostają głównymi źródłami 
zanieczyszczeń, które mają wpływ na zmiany klimatu. Odgrywają one więc kluczową rolę 
w ich zwalczaniu poprzez promowanie wydajności energetycznej i czystych ekologicznie 
systemów transportu miejskiego.

 4. WYMIAR MIEJSKI W POLITYCE REGIONALNEJ PRZED 2006 R.

W historycznym ujęciu wymiar miejski pozostawał w kontekście 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. Jednym z przykładów dobrej praktyki, który jest 
cały czas realizowany i rozpowszechniany, jest program URBACT (Europejski Program na 
rzecz Zrównoważonego Rozwoju Miast)6.

W latach 2000-2006 na realizację polityki miejskiej w ramach funduszy strukturalnych 
przeznaczono w sposób celowy kwotę 16 miliardów euro. Z tej sumy, 15 miliardów euro 
skierowano na realizację programów w ramach celu 1 i 2, skupiających się na regeneracji 
obszarów miejskich. Oprócz wsparcia dla szczegółowych działań, fundusze strukturalne 
zapewniły finansowanie dla wielkiej liczby inicjatyw dotyczących obszarów miejskich, 
związanych z inwestycjami w infrastrukturę, wsparciem dla małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz instrumentów integracji społecznej7.

 5. WYMIAR MIEJSKI W POLITYCE REGIONALNEJ W LATACH 2007-2013

Podczas, gdy w ciągu poprzedniego okresu programowania różne projekty w ramach 
inicjatywy URBAN otrzymywały finansowanie celowe, w okresie 2007-2013 praktyka jest 
inna. W następstwie przyjęcia nowych przepisów regulujących funkcjonowanie funduszy 
strukturalnych, polityka rozwoju miast została połączona z celami spójności, 
konkurencyjności regionalnej i zatrudnienia, co podkreśla wagę, jaką Unia przywiązuje do 
tego aspektu polityki spójności8.

PRAWODAWSTWO I JEGO ODDZIAŁYWANIE

Rozporządzenie ustanawiające przepisy ogólne9 stanowi, że należy w większym stopniu 
uwzględniać miasta, zwłaszcza te średniej wielkości, poprzez zwiększanie znaczenia ich roli 
w programowaniu działań popierających regenerację obszarów miejskich. Rozporządzenie to 
                                               
6 URBACT to europejski program, który ma na celu przyspieszenie wymiany doświadczeń pomiędzy 
europejskimi miastami oraz gromadzenia i rozpowszechniania wiedzy na temat wszystkich zagadnień 
związanych ze zrównoważonym rozwojem obszarów miejskich.
URBACT I (2002-2006) został z powodzeniem wdrożony w 217 miastach na całym obszarze Europy w celu 
realizacji 38 różnych projektów.
7 Trzecie sprawozdanie w sprawie spójności gospodarczej i społecznej, 2004 r.; Przewodnik UE na temat 
miejskiego wymiaru w politykach Wspólnoty 2007-2013, 2007 r.
8 PE zaaprobował zmianę w sprawozdaniu J.M. Beaupuy’ego.
9 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 
Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
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zezwala państwom członkowskim, regionom i instytucjom zarządzającym, w trakcie 
realizacji programów operacyjnych współfinansowanych przez EFRR w ramach celów 
Konwergencja i Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie, dokonywać subdelegacji na 
rzecz władz miejskich kompetencji dotyczących priorytetów związanych z regeneracją miast. 
Ponadto art. 27 ust. 4 tego rozporządzenia wskazuje, że narodowe strategiczne ramy 
odniesienia (NSRO) powinny w stosownych przypadkach obejmować działania związane z 
trwałym rozwojem obszarów miejskich. Art. 37 ust. 4 tego rozporządzenia wskazuje, że 
programy operacyjne powinny we właściwych przypadkach zawierać informacje na temat 
podejścia do trwałego rozwoju obszarów miejskich. Art. 37 tego rozporządzenia utrzymuje 
również, że programy operacyjne (PO) finansowane z EFRR powinny również zawierać 
informacje na temat podejścia do trwałego rozwoju obszarów miejskich, tam, gdzie to 
właściwe. Mogą one również zawierać wykaz miast wybranych do objęcia działaniami 
ukierunkowanymi na problemy środowiska miejskiego i procedur subdelegacji na rzecz 
władz miejskich, możliwie za pomocą grantu globalnego.

Rozporządzenie w sprawie EFRR10 przewiduje w art. 8, że w przypadku zrównoważonego 
rozwoju obszarów miejskich EFRR może finansować działania wchodzące w zakres EFS 
(w granicach w wysokości 15% kwoty kredytów przeznaczonych przez Wspólnotę na każdy 
z kluczowych priorytetów programu operacyjnego). Jest to wyjątek od postanowień art. 34 
rozporządzenia ogólnego, które ustala ten limit na poziomie 10%. Ten sam artykuł zawiera 
wykaz działań, które mają na celu propagowanie zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich, takich, jak: przyspieszenie wzrostu gospodarczego, rekultywacja środowiska 
fizycznego, rewitalizacja obszarów poprzemysłowych, zachowanie i waloryzacja dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturalnego, propagowanie przedsiębiorczości, rozwój lokalnego 
zatrudnienia oraz społeczności lokalnych, a także świadczenie usług na rzecz ludności 
z uwzględnieniem zmian struktur demograficznych. Art. 8 rozporządzenia w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyszczególnia dalej, że działania 
interwencyjne w borykających się z problemami obszarach miejskich mogą obejmować 
szerszy zakres pomocy, rozwój wspólnych, zintegrowanych i zrównoważonych strategii 
mających na celu ograniczenie wysokiej koncentracji problemów gospodarczych, 
ekologicznych oraz społecznych w obszarach miejskich.

Stąd też państwa członkowskie są zachęcane, ale też niezobowiązane do tego, aby 
w trakcie przygotowywania NSRO i PO uwzględniały zrównoważony rozwój obszarów 
miejskich jako priorytet strategiczny. Z uwagi jednak na znaczenie miast i aglomeracji 
miejskich dla europejskiej tkanki gospodarczej, zaniechanie tego posunięcia może w dużej 
mierze wpłynąć na niepowodzenie wszelkich zakładanych przez te państwa planów, 
związanych z pełnieniem roli dynamicznego uczestnika w wysiłkach Unii na rzecz 
osiągnięcia jej celów.11

Jak dotychczas nie sporządzono jeszcze żadnej kompleksowej oceny dotyczącej zakresu 
wdrażania wymiaru miejskiego w państwach członkowskich. Pierwsze spostrzeżenia nie 
są jednak zbyt korzystne. Na przykład władze krajowe i regionalne w większości przypadków 
nie zdecydowały się dać miastom możliwości subdelegowania kompetencji wedle wyboru, 

                                               
10 Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999
11 Cele lizbońskie i göteborskie.
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tak aby dysponowały one swobodą zapraszania do składania wniosków dotyczących różnych 
polityk sektorowych.

WYTYCZNE I ICH ROLA

Wraz z nowymi przepisami dotyczącymi funduszy strukturalnych Rada wydała również 
strategiczne wytyczne Wspólnoty12. W wytycznych tych cała część (2.1) poświęcona jest 
wkładowi miast w rozwój i zatrudnienie.
Strategiczne wytyczne Wspólnoty wskazują, że jedna z cech polityki spójności –
w odróżnieniu od polityk sektorowych – polega na jej zdolności do dostosowywania się do 
szczególnych potrzeb i charakterystyk wynikających ze szczególnych wyzwań i szans natury 
geograficznej. Toteż w trakcie prac nad swoimi programami i priorytetami państwa 
członkowskie powinny zwracać szczególną uwagę na takie szczególne wymiary terytorialne. 
Strategiczne wytyczne Wspólnoty wskazują, że należy uwzględniać trzy kluczowe wymiary 
polityki miejskiej:

 rolę miast jako siły napędowej rozwoju regionalnego i centrów innowacji;

 potrzebę ulepszania wewnętrznej spójności obszarów miejskich (np. zajęcie się 
kwestiami wykluczenia społecznego, wysokiej lub rosnącej przestępczości, 
pogarszającej się jakości życia w dzielnicach kryzysowych);

 promowanie bardziej policentrycznego modelu rozwoju regionalnego oraz 
zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i aglomeracji.

Wytyczne opowiadają się również za zintegrowanymi planami rozwoju miast. Zgodnie z tymi 
wytycznymi, opracowanie średnio- i długoterminowego planu zrównoważonego rozwoju
obszarów miejskich zasadniczo stanowi warunek powodzenia, ponieważ plan ten pozwala na 
zapewnienie spójności inwestycji oraz ich wysoką jakość pod względem ochrony środowiska
naturalnego.

Należy zaznaczyć, że Komisja ściśle współpracowała z władzami krajowymi nad włączeniem 
priorytetów zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich do NSRO. Dyskusyjną kwestią 
pozostaje to, w jakim stopniu przesłanie zawarte w tych wytycznych jest realizowane przez 
państwa członkowskie.

INSTRUMENTY INŻYNIERII FINANSOWEJ I ICH WYKORZYSTANIE

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: JEREMIE13, JASPERS14 i JESSICA15.
                                               
12 Decyzja Rady (WE) nr 2006/702 z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych 
Wspólnoty dla spójności.
13 Ułatwia dostęp do narzędzi wspomagających rozpoczęcie działalności gospodarczej, rozwój 
mikroprzedsiębiorstw i MŚP.
14 Wspiera przygotowanie największych projektów.
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Spośród nich JESSICA (The Joint European Support for Sustainable Investment in City 
Areas - 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 przy pomocy dostępnych zasobów finansowych. 
Odzyskane środki muszą być inwestowane w rozwój obszarów miejskich lub ponownie 
przyznawane instytucjom zarządzającym na realizację innych projektów miejskich. 
W rzeczywistości JESSICA znajduje się obecnie wciąż na wczesnych etapach realizacji. 
Oczekuje się, że pierwsze wyniki oceny będą dostępne we wrześniu 2008 r., gdy niemiecka 
grupa robocza do spraw wdrażania inicjatywy JESSICA przedstawi swoje sprawozdanie.

URBACT II
Druga runda tego programu, URBACT II (2007-2013), pójdzie w ślady pierwszej - URBACT 
I (2002-2006). Wyzwanie stojące przed URBACT II polega na poprawie skuteczności 
zrównoważonych, zintegrowanych polityk rozwoju miast w Europie, mających na celu 
wdrożenie europejskiej strategii lizbońsko-göteborskiej (pierwszeństwo dla konkurencyjności, 
wzrostu i miejsc pracy). W przypadku URBACT II interesujące jest to, że poprzez 
zaadaptowanie celów inicjatywy „Regiony na rzecz zmiany gospodarczej” program zwrócił 
się do każdego z miast partnerskich o zobowiązanie się do realizacji planu zintegrowanego 
rozwoju obszarów miejskich. Program ten dostrzega również znaczną lukę pomiędzy 
inicjatywami a rzeczywistą sytuacją, pomiędzy sytuacją praktyków a oczekiwaniami 
politycznych decydentów. Podobnie zauważa, że zmiana skali geograficznej wywołuje 
zmianę charakteru danego podmiotu.

 6. Osiągnięcia kolejnych prezydencji

Ponieważ polityka miejska jest sprawą o wymiarze międzyrządowym, wpływ kolejnych 
prezydencji na poprawę sytuacji w tej dziedzinie ma zasadnicze znaczenie.

NIEMCY:
Prezydencja niemiecka dostrzegła fakt, że era dzielnic o profilach ściśle mieszkaniowym 
i przemysłowo-biurowym, przerośniętych centrów handlowych i wielkich obszarów dla ruchu 
miejskiego już się zakończyła. Przestrzenie o funkcjach mieszkalnych, związanych z pracą 
i wypoczynkiem w miastach muszą przeplatać się w większym stopniu. Należy zająć się 
problemem bezrobocia w wewnętrznych, ubogich obszarach miast, jak również potrzebami 
edukacyjnymi zamieszkujących je młodych ludzi. Kulminacyjnym wydarzeniem 
prezydencji Niemieckiej było podpisanie karty lipskiej.

PORTUGALIA:
Prezydencja portugalska przyjęła do realizacji pierwszy plan działań w ramach agendy 
terytorialnej i pogłębiła dyskusję na temat definicji pojęcia spójności terytorialnej.

SŁOWENIA:
Prezydencja słoweńska doprowadziła do dyskusji na temat roli i wkładu planowania miast 
w podejmowaniu wyzwań związanych ze zmianą klimatu i propagowaniem większej 

                                                                                                                                                  
15 Wspiera inżynierię finansową na polu rozwoju obszarów miejskich.



PE409.776v01-00 8/10 DT\736780PL.doc

PL

wydajności energetycznej. Podkreśliła ona również znaczenie zintegrowanego podejścia do 
zarządzania projektami i do polityki.

FRANCJA:

Prezydencja francuska pragnie zapoczątkować proces przygotowania „listy kontrolnej” 
potrzebnej do wdrożenia karty lipskiej. Listę kontrolną stanowić będzie dynamiczna tabela, 
która zostanie opracowana przez wszystkich uczestników. Będzie ona poddawana ciągłym 
dostosowaniom. Jej idea nie polega na stworzeniu statycznego zestawu reguł lub środków; 
niezbędna tu jest elastyczność w celu uwzględnienia olbrzymiej różnorodności potrzeb 
europejskich miast.

CZECHY:

Czechy przygotowują obecnie dokumenty na szczeblu krajowym, w tym metodologię 
przygotowywania zintegrowanych planów rozwoju obszarów miejskich. Czechy będą
kontynuować dyskusję w sprawie wspólnego podejścia do spójności terytorialnej w UE oraz 
jej priorytetów. Podobnie kontynuowana będzie praca nad równie ważnym i nieodłącznie 
występującym tematem efektywności polityki regionalnej i terytorialnej. W ramach 
prezydencji zorganizowana zostanie impreza pod nazwą „Europejski Dzień Miejski”.

 7. Kilka pomysłów dotyczących przyszłych kierunków

Jak wynika z powyższych rozważań, w sprawach dotyczących miast oraz wymiaru 
miejskiego polityki regionalnej na poziomie międzyrządowym i międzynarodowym robi się 
bardzo wiele. Jeżeli w przyszłości wejdzie w życie traktat lizboński, to wówczas spójność 
terytorialna i jej składowa – rozwój miast – staną się wspólnym obszarem odpowiedzialności 
państw członkowskich i Unii.

Bardzo silnie zróżnicowane postanowienia konstytucji państw członkowskich oraz różniące 
się stosunki pomiędzy władzami centralnymi a organami regionalnymi lub lokalnymi działają 
na niekorzyść wszelkich form zharmonizowanej metodologii. Toteż o ile poprawa 
skuteczności na różnych poziomach sprawowania rządów może i powinna być przedmiotem 
troski w trakcie działań na rzecz rozwoju regionalnego, to niezbędne są odpowiednie 
usprawnienia w odniesieniu do ograniczeń konstytucyjnych.
DEFINICJA POJĘCIA „MIEJSKI”

Wśród państw członkowskich istnieje poważna różnica opinii co do tego, które gminy można 
uznawać za miejskie. Bardzo niejasne jest też, czym jest przestrzeń miejska, ponieważ 
brakuje uniwersalnej definicji pojęcia „miejski”. Stworzenie wspólnej, jasnej definicji wydaje 
się jednak bardzo trudne, stąd też, zgodnie z zasadą pomocniczości, należy kwestię definicji 
pozostawić w gestii państw członkowskich.
PROBLEMY DOTYCZĄCE MIAST I STATYSTYKI

Problemy występujące w miastach i sposoby ich rozwiązywania z korzyścią dla wszystkich, 
których to dotyczy, są bardzo różne w poszczególnych państwach i miastach. Spadek 
demograficzny, starzenie się populacji i spadek jej liczby w miastach takich jak Lipsk 
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umożliwi ścisłą ochronę obszarów zieleni miejskiej, czemu towarzyszyć będzie wdrażanie 
takich działań, jak rewitalizacja wewnętrznych obszarów miasta i obszarów 
niezagospodarowanych bez wywoływania tendencji wzrostowych w cenach gruntów 
i nieruchomości. Takie same działania prowadzone w Londynie lub Paryżu mogą łatwo 
doprowadzić do tak znacznego wzrostu cen gruntów i nieruchomości, że może to mieć 
niekorzystny wpływ na inwestycje wewnętrzne, tworzenie miejsc pracy, rekrutację 
wykwalifikowanego personelu lub niezbędne przebudowy. Wskazuje to na konieczność
dostosowywania na samym początku dobrych z pozoru pomysłów do prawdziwych potrzeb. 
Miasto przeżywające rozwój gospodarczy i społeczny będzie musiało nie tylko rozwijać się 
w górę i prowadzić rewitalizację swoich obszarów centralnych; będzie potrzebowało również 
rozwijać się wzdłuż i wszerz16. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w trakcie badań 
tego zjawiska będzie z całą pewnością pomocna, ale stworzenie zasady ogólnej jest 
niemożliwe. Ponadto definicja strategii rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego 
wymaga, aby pojęcie „miejski” ograniczało się do tych obszarów, w stosunku do których 
dostępne są zestawy szczegółowych danych, ponieważ problemy można przeanalizować tylko 
na podstawie jasnych i konkretnych danych.
WYMIAR MIEJSKI W POLITYCE REGIONALNEJ

Zastosowanie wymiaru miejskiego wymaga bardziej szczegółowego monitorowania, lepszych 
wskaźników oraz opracowania podobnych metodologii wprowadzania w życie 
zintegrowanego, trwałego rozwoju obszarów miejskich.

Wydaje się, że podczas gdy słyszy się tyle głosów poparcia dla zintegrowanej, 
międzysektorowej polityki wdrażania, to istniejące w państwach członkowskich struktury są 
niekiedy słabo dostosowane do inicjowania współpracy w wymiarze horyzontalnym. 
Skutkiem tego jest brak takiej metodologii, która byłaby dostosowana do istniejących 
potrzeb. Głównym problemem może być brak struktur zarządzania międzysektorowego, 
dysponujących kompetencjami, które zapewniałyby niezbędną koordynację, a następnie 
podejmowanie potrzebnych decyzji.

Jednym ze sposobów przezwyciężenia problemów dotyczących realizacji było stworzenie 
ENPI17 w celu ułatwienia współpracy transgranicznej. Można z powodzeniem zbadać 
możliwość stworzenia podobnej struktury zarządzania, odpowiedzialnej za wdrożenie 
ogólnoeuropejskiej metodologii realizacji zintegrowanego, trwałego rozwoju obszarów 
miejskich.
SUBDELEGACJA

Programy rozwoju miast muszą być opracowywane i realizowane na szczeblach lokalnym 
i regionalnym przez osoby rozumiejące sytuację miejscowej ludności oraz środowisko 
biznesowe. W tym kontekście bardzo ważnym narzędziem jest subdelegacja, która służy 
zarówno poprawie zdolności administracyjnej przy zarządzaniu na szczeblu lokalnym, jak 
i umożliwia pełen udział w pracach nad rozwojem terytorialnym i wzrostem w Europie.

To, czy organizacje szczebla regionalnego lub niższego naprawdę uzyskują szerszy zakres 
odpowiedzialności za programowanie funduszy strukturalnych i realizację działań, zależy nie 
tylko od stworzenia przyjaznych ram na szczeblu europejskim w postaci rozporządzeń 

                                               
16 Należy zwrócić uwagę na szczególne problemy dotyczące Brukseli.
17 Instrument na rzecz europejskiej polityki sąsiedztwa i partnerstwa.
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i wytycznych, ale również od zakresu, w jakim rządy poszczególnych krajów i instytucje 
zarządzające są gotowe są z własnej inicjatywy uczestniczyć w działaniach.

Zakres skutecznego funkcjonowania takiego schemat dobrowolnego udziału jest dyskusyjny. 
Istnieje potrzeba wyraźnego określenia w przyszłości roli, jaką w kontekście metody 
wielopoziomowego sprawowania rządów obok władz regionalnych i centralnych, jako 
instytucji pośredniczących, mają odgrywać miasta.

ZINTEGROWANE PLANY ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH

Na szczeblu miast często istnieją już przygotowane inne plany rozwoju. Aby plany rozwoju 
obszarów miejskich były wykonalne, niezbędne jest utworzenie odpowiednich struktur 
zarządzania przedstawicielskiego i zorganizowanie procesu podejmowania decyzji. Ponadto
idea zintegrowanego planu rozwoju obszarów miejskich jest dobrym rozwiązaniem tylko 
wówczas, gdy dostępne są wystarczające zasoby.

JESSICA

Inicjatywa JESSICA z całą pewnością powinna stać się podstawowym narzędziem 
finansowania projektów zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Należy tu podkreślić 
obowiązującą w inicjatywie JESSICA zasadę ponownego wykorzystywania środków i jej 
duży potencjał w zakresie tworzenia wzrostu gospodarczego.
ZINTEGROWANE PODEJŚCIE DO WYMIARU MIEJSKIEGO

Oprócz polityki regionalnej istnieją inne wspólnotowe polityki finansowe, które mają wpływ 
na miasta i oferują środki finansowe, które można wykorzystać na obszarach miast. 
Najważniejszymi spośród nich wydają się europejska polityka transportowa i europejska 
polityka badawczo-rozwojowa. W przyszłości polityki te powinny być bliżej powiązane 
z polityką spójności.
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