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Świat podąża dużymi krokami do przodu. Tem-
po życia w Europie znacznie wzrosło w ostat-
nich latach natomiast zmiany demogra�iczne 
z jakim boryka się nasze społeczeństwo są 
dużym wyzwaniem zbliżających się lat. Dlate-
go też 2012 został ogłoszony Europejskim Ro-
kiem Aktywności Osób Starszych i Solidarno-
ści Międzypokoleniowej. Celem tego Roku jest 
zwrócenie naszej uwagi na wkład, jaki do spo-
łeczeństwa wnoszą osoby starsze. Wizja, iż bez 
względu na wiek osoby starsze mogą odgrywać 
ważną rolę w społeczeństwie i dłużej cieszyć 
się życiem jest naszym priorytetem. Musimy 
więc znaleźć sposób na to, by jak najlepiej wy-
korzystać ich doświadczenie. Aspekt między-
pokoleniowy tego zagadnienia obserwujemy w 
aktywności naszej grupy politycznej. Grupa EA 
zorganizowała konkurs szkół, w którym głów-
nym zadaniem uczniów było wcielenie się w 
polityka z ich własnego miasta czy wsi i zapro-
ponowanie innowacyjnych rozwiązań umożli-

wiających poprzez działania lokalne propago-
wanie aktywnego starzenia się w Europie oraz 
zapewnienia starszym ludziom dobrej jakości 
życia przy równoczesnym wykorzystaniu ich 
potencjału na rzecz społeczności.
W okresie, w którym zapotrzebowanie Europy 
na energię wzrasta musimy zacząć myśleć stra-
tegicznie o tym, jak skutecznie wprowadzać 
nowe metody jej wykorzystywania. Jak mówią 
eksperci, w zależności od tego jak szybko będzie 
rosło zużycie energii elektrycznej, już niedługo 
możemy odczuć jej niedobór. Dzięki stosunko-
wo niedrogim technologiom wykorzystującym 
odnawialne źródła energii możemy zaobser-
wować coraz większą liczbę inwestycji również 
w gospodarstwach domowych oraz �irmach. 
Bardzo pięknie widać to na przykładzie mo-
jej gminy, gdzie coraz więcej jej mieszkańców 
może już ogrzewać wodę użytkową przy pomo-
cy kolektorów słonecznych (ponad 700). Jest 
to efekt wprowadzonego przez władze gminy 
programu podniesienia jakości środowiska na-
turalnego. Tej tematyce oraz źródłom energii 
odnawialnej poświęcone również będzie na-
sze seminarium w gminie Łubianka 15 maja br. 
Ważne jest by nasz system edukacji przewidy-
wał w programie oswajanie młodzieży z wizją 
Europy utrzymującej niezależność energetycz-
ną także z wykorzystaniem odnawialnych źró-
deł oraz możliwościom jakie oferują nam nowe 
technologie. Ochrona środowiska naturalnego, 
przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian 
klimatycznych powinna być nam wszystkim 
bardzo bliska. Musimy naszymi czynami dać 
przykład młodemu pokoleniu. To od nas zależy 
przyszłość naszej planety i zmiana zachowań 
proekologicznych przyszłych pokoleń. Wresz-
cie najwię kszą innowacyjnością odznaczają się 
często ludzie młodzi – przywódcy przyszłości.
W minionym roku nasza Polska delegacja w 
Grupie EA aktywnie działała w ramach prac 
Komitetu Regionów. Cieszę się, że możemy w 
tym biuletynie przedstawić niektóre działania 
podjęte przez moich kolegów z Grupy. 
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Pan Jerzy Zająkała, Wójt Gminy 
Łubianka, Przewodniczący Grupy 
Przymierza Europejskiego

“ Możliwość dla wszystkich ludzi uczenia się przez całe życie to podstawowy warunek silnej demokracji 
i przyszłego wzrostu. Edukacja powinna być zorganizowana i prowadzona taki sposób by można było 
harmonijnie połączyć potrzeby nowej gospodarki opartej na wiedzy z ambitnymi celami UE. Mam nadzieję, że 
nowo zaproponowany program europejski Erasmus dla wszystkich przyczyni się do realizacji tych celów.”Pan Marek Olszewski, Wójt Gminy Lubicz 

“ Zzachodzące na świecie zmiany strukturalne w kontekście coraz częstszych wyzwań globalnych powinny nas tym bardziej 
mobilizować do polityki europejskiej, która wpływać będzie na podniesienie konkurencyjności regionów, a szczególnie na 
wyrównanie dysproporcji istniejących w obrębie samej Unii - zarówno w wymiarze gospodarczym jak i społecznym.”Pan Robert Godek, Starosta Powiatu Strzyżowskiego   

“ W UE powinniśmy dążyć do trwałego zapewnienia efektywnej i odpowiadającej potrzebom 
obywateli opieki zdrowotnej we wszystkich państwach członkowskich. Trzeci wieloletni 
program działań UE w dziedzinie zdrowia powinien przyczyniać się do tego celu.”Pani Ewa Panasiuk, Radna Sejmiku Lubelskiego  
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Pan Jan Bronś z 
zadowoleniem 
przyjmuje utworzenie 
1ej Konferencji 
Władz Lokalnych 
i Regionalnych 
Partnerstwa 
Wschodniego (CORLEAP)

Europejska polityka sąsiedztwa jest obec-
nie jednym z priorytetów Unii Europejskiej 
w zakresie stosunków zewnętrznych, zaś 
władze lokalne i regionalne muszą być 
w stanie skutecznie przyczyniać się do 

realizacji tego procesu. Z zadowoleniem 
obserwuję powodzenie, jakim cieszyła się 
pierwsza konferencja CORLEAP-u. Dowodzi 
ono, że władze lokalne i regionalne przodu-
ją w propagowaniu transgranicznej współ-
pracy terytorialnej w całej Europie. Mamy 
już spory bagaż doświadczeń, którymi mo-
żemy się podzielić. Jestem pewien, że bliż-
sza współpraca w konkretnych kwestiach 
jeszcze bardziej nas zbliży, ku obopólnej 
korzyści. Partnerstwo Wschodnie uosabia 
ideę przybliżania do Unii Europejskiej jej 
wschodnich sąsiadów. Od czasu szczytu 
praskiego osiągnięto pod tym względem 
znaczący postęp i jesteśmy głęboko prze-
konani, że współpraca władz lokalnych i re-
gionalnych, które mają najbliższy kontakt z 

obywatelami, może istotnie przyczynić się 
do powodzenia tej inicjatywy.

Turcja zwalnia 
tempo do akcesji

Uważam, że przebieg i powodzenie pro-
cesu rozszerzenia UE o Turcję w głównej 
mierze zależne jest od rzeczywistych 
postępów tego kraju we wdrażaniu 
reform prowadzących do spełnienia 
kryterium kopenhaskiego. Szanowanie 
uniwersalnych wartości europejskich, 
wspólna tożsamość, poszanowanie 
praw człowieka i praworządności oraz 
rozwój demokracji lokalnej są ze sobą 
nierozerwalnie związane i należy je za-
pewnić na wszystkich poziomach spra-

wowania rządów. Wyrażam zatem za-
niepokojenie z deklaracji Turcji, w której 
potwierdza ona intencję zamrożenia 
stosunków z prezydencją UE w drugim 
półroczu 2012 r. i ma nadzieję na rozwój 
współpracy regionalnej. Turcja powin-
na przyśpieszyć reformę administracji 
lokalnej w celu poprawy decentralizacji 
i efektywności działania władz szczebla 
lokalnego i regionalnego. Wyraźny w 
społeczeństwie i mediach spadek zain-
teresowania przystąpieniem Turcji do 
UE oraz, jak się wydaje, częściowa re-
orientacja jej polityki zagranicznej w ra-
mach akcesji i współpracy z UE są  we-
dług mnie elementami niepokojącymi

Opinia w sprawie 
Programu na rzecz 
konkurencyjności 
przedsiębiorstw i MŚP 
(COSME) przyjęta 
przez Komisje ECOS
Jestem zdania, że w obecnej sytu-
acji gospodarki światowej Program 
na rzecz konkurencyjności przed-
siębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz jego cele są naj-
trafniejszą odpowiedzią na istniejące 
w okresie kryzysu wyzwania, pozwa-
lającą uruchomić niewykorzystany 
potencjał na rzecz wzrostu gospodar-
czego i tworzenia oraz utrzymywania 
istniejących miejsc pracy. MSP to dzi-
siaj główne źródło wzrostu gospodar-
czego (58% obrotu w UE, utworzenie 
w latach 2002-2010 85% miejsc pra-
cy w sektorze prywatnym). Program 

 COSME obejmuje następujące pięć naj-
ważniejszych obszarów działania: do-
stęp do �inansowania dla MŚP, centra 
usług biznesowych, przedsiębiorczość 
i przepływ wiedzy, poprawa środo-
wiska biznesowego oraz dostęp MŚP 
do rynków. W tych wszystkich obsza-
rach władze lokalne i regionalne mają 
istotną rolę do odegrania: polityczną, 

w odniesieniu do ich kompetencji regu-
lacyjnych oraz w związku z efektyw-
nym wsparciem zapewnianym przez 
właściwe organy administracji. MŚP i 
przedsiębiorcy odgrywają kluczową 
rolę na rzecz spójności gospodarczej i 
społecznej, zapewniając lepsze miejsca 
pracy i wzrost, w szczególności w tych 
miejscach, w których zwykle brakuje 
przedsiębiorstw dużych, wielonarodo-
wych i współpracy biznesowej. Dlate-
go według mnie, poprawa środowiska 
biznesowego ma decydujące znaczenie 
dla ułatwienia życia MŚP, zwłaszcza 
w przyszłościowych sektorach w da-
nym regionie. Z tego względu my jako 
przedstawiciele środowisk lokalnych i 
regionalnych powinniśmy być bardziej 
zainteresowani promowaniem dyna-
miki biznesowej i wspieraniem zrów-
noważonego wzrostu poprzez inno-
wacyjne przedsiębiorstwa w naszych 
regionach.
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“  Jako przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych jesteśmy odpowiedzialni 
za zapewnienie wszystkim obywatelom naszych wspólnot odpowiednich 
warunków życia. Powinniśmy zatem dążyć w naszych codziennych działaniach 
do harmonijnego rozwoju Europy.” Pan Mirosław Lech, Wójt Gminy Korycin

obywatelami, może istotnie przyczynić się 

Pan Jan Bronś, Burmistrz Oleśnicy, 
Członek Prezydium CORLEAP

Pan Marek Tramś, Starosta Polkowicki

Pan Witold Krochmal, Radny Miasta 
Wołów, sprawozdawca KR w/s 
konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP



Wielopoziomowe 
sprawowanie władzy 
wsparciem w kształtowaniu 
krajowych i europejskich 
strategii politycznych
Współpracując z Radą Europy wzywamy do 
wzmocnienia demokracji lokalnej i stwierdzamy, 
że Europejska karta samorządu lokalnego oraz 
ramy odniesienia dla demokracji regionalnej, za-
twierdzone przez rządy państw członkowskich 
Rady Europy, mogą pomóc w osiągnięciu tego celu. 

Potrzeba stałej decentralizacji w celu wspierania 
integracji europejskiej powinna być priorytetem 
dla władz krajowych. Jako członek Grupy kontak-
towej z Kongresem Wladz lokalnych i regionalnych 
Rady Europy (CLARE) uważam, że współpraca 
międzyregionalna i transgraniczna stanowi waż-
ne zadanie zarówno Unii Europejskiej, jak i Rady 
Europy. Obie instytucje  rozwinęły różne instru-
menty na rzecz wspierania różnych form współ-
pracy. Nie jest konieczne ujednolicenie wszelkich 
działań dotyczących tej współpracy, lecz możliwe 
jest osiągnięcie większej synergii poprzez połą-
czenie pewnych narzędzi obu organizacji.

Nowa opinia Komitetu 
Regionów w/s 
oddziaływania lokalnego 
i regionalnego unijnego 
mechanizmu ochrony 
ludności zostanie 
opracowana przez Pana 
Adama Banaszaka, 
Radnego Sejmiku 
Kujawsko-Pomorskiego, 
Koordynatora Grupy 
EA dla Komisji NAT
Podjąłem się napisania tej opinii, ponie-
waż współpraca wspólnotowa w dziedzinie 
ochrony ludności ma na celu wspomaganie 
i uzupełnianie wysiłków szczebla krajo-
wego, regionalnego i lokalnego w zakresie 
gotowości oraz zapobiegania katastrofom. 
Wspólnymi silami bardzo często łatwiej i 

szybciej można reagować na niespodziewa-
ne sytuacje kryzysowe, w których władze 
lokalne i regionalne sa zazwyczaj kluczo-
wymi podmiotami w cyklu zarządzania. Z 
mojego punktu widzenia bardzo ważnym 
jest również przygotowanie do tych działań. 
Dlatego też, poprzez odpowiedni instrument 
�inansowy zapewnia się pomoc dla różnych 
przedsięwzięć takich jak np. warsztaty, ćwi-
czenia symulacyjne, programy wymiany dla 
ekspertów technicznych. Te działania poma-
gają w wymianie doświadczeń miedzy wła-
dzami lokalnymi i regionalnymi. Uważam, ze 
w przyszłym mechanizmie ochrony ludności 
władze lokalne i regionalne z zadowoleniem 
przyjęłyby propozycje przejścia z reakcyj-
nej i doraźnej koordynacji na wcześniej za-
planowany i przewidywalny system unijny. 
Do tej pory nie było standardowego wzoru 
w tych kwestiach i każdy kraj podchodzi do 
tego indywidualnie. Musimy zatem, wraz z 
kolegami z Komitetu Regionów, zastanowić 

się w jakim stopniu UE powinna ingerować 
w sprawy związane z ochroną cywilną. Nie 
można przy tym zapomnieć zarówno o zasa-
dzie pomocniczości jak i o klauzuli solidar-
ności, do której Państwa Członkowskie zobo-
wiązały się w ramach traktatu Lizbońskiego.
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Poprzez moją opinię przypominam, że 
celem rozszerzenia Unii Europejskiej 
jest powiększenie strefy pokojowego 
rozwoju i współpracy w Europie. Dla-
tego Unia Europejska otwarta jest na 
negocjacje z każdym krajem, który pra-
gnie do niej przystąpić i który szanuje 
wartości demokratyczne i jest do nich 
przywiązany oraz spełnia kryteria 
członkowskie. Patrząc na Chorwację, 
stającą się 28 krajem członkowskim 
UE, czy też na Serbię, która ostatnio 
uzyskała status kraju kandydującego, 
oraz na Islandię, która dokonała znacz-
nego postępu w dostosowywaniu pra-
wa do wymogów UE, ale wykazuje się 
brakiem silnego poparcia społecznego 
dla procesu integracji, stwierdzam, ze 
rozszerzenie wciąż pozostaje tema-
tem o bardzo istotnym znaczeniu. Po 
przeanalizowaniu sytuacji w poszcze-
gólnych krajach Bałkańskich stwier-
dziłem że większość z nich podejmuje 

starania w celu rozwiązywania wspól-
nych problemów, takich jak korupcja, 
zagwarantowanie niezależności są-
downictwa i zapewnienie podstawo-
wych praw obywatelom. Chciałbym 
jednak szczególnie uwypuklić postępy 
jakie poczyniła Serbia, Czarnogóra i 
Była Republika Jugosławii Macedonia 
w demokratyzacji tych krajów i de-
centralizacji poprzez przekazywanie 
uprawnień władzom lokalnym. Jed-
nakże wyrażam moje zaniepokojenie 
brakiem postępów w Albanii czy Bośni 
i Hercegowinie, gdzie proces ten jest 
spowolniony brakiem dialogu poli-
tycznego. W odniesieniu do Turcji mam 
obawy, że upodmiotowienie samorzą-
dów i społeczeństwa obywatelskiego 
pozostaje ograniczona. Jednocześnie 
powinniśmy zdawać sobie sprawę z 
tego, że postępy w procesie rozszerze-
nia są bardzo motywujące i mają bar-
dzo pozytywny wpływ na rozwój de-

mokracji i instytucji demokratycznych 
oraz na poszanowanie prawa. I prze-
ciwnie, wszelkie zachamowania postę-
pów tego procesu stają się przyczyną 
nawrotu korupcji, przestępczości, zaś 
społeczeństwa ogarnia zniechęcenie i 
zwątpienie w dobre intencje Unii Euro-
pejskiej.

Majowe Zgromadzenie Plenarne Komitetu 
Regionów przyjęło opinię Pana Stanisława 
Szwabskiego w sprawie strategii rozszerzenia UE 

Pan Stanisław Szwabski, Przewodniczący 
Rady Miasta Gdynia, Koordynator 
Grupy EA dla Komisji CIVEX z Panem 
Manuelem Barosso, Przewodniczącym 
Komisji Europejskiej

Pan Adam Banaszak, Radny Sejmiku 
Kujawsko-Pomorskiego z Panem 
Johnem Dalli, Komisarzem ds. 
Zdrowia i polityki Konsumentów  

Pan Dariusz Wróbel
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Stanowiska zajmowane przez polskich członków Grupy EA w Komitecie Regionów:
Pan Jerzy Zająkała 
Wójt Gminy Łubianka

• Przewodniczący Grupy EA
• Członek Prezydium KR
•  Członek Komisji NAT i EDUC
• Sprawozdawca KR w spawie "Dyrektyw WEEE i RoHS"

Pan Jan Bronś
Burmistrz Oleśnicy

• Członek Komisji COTER i NAT
• Członek Prezydium CORLEAP

Pan Witold Krochmal
Radny Gminy i miasta Wolow

• Koordynator Grupy EA w Komisji ECOS
• Członek Komisji COTER i ECOS
• Członek Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego z FYROM
• Sprawozdawca KR w sprawie Restrukturyzacji w regionach
• Sprawozdawca KR w sprawie Programu na rzecz 

konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP

Pan Stanisław Szwabski
Przewodniczący Rady Miasta Gdyni

• Koordynator Grupy EA w Komisji CIVEX
• Członek Komisji COTER i CIVEX
• Członek Zgromadzenia ARLEM
• Członek Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego z Czarnogórą
• Sprawozdawca KR w sprawie pakietu rozszerzenia Unii

Pan Marek Tramś
Starosta Polkowicki

• Członek Komisji ECOS i NAT
• Członek Grupy Roboczej ds. Turcji

Pan Adam Banaszak
Radny Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego

• Koordynator Grupy EA w Komisji NAT
• Z-ca członka Komisji CAFA
• Członek Władz wykonawczych w Grupie 

międzyregionalnej ds. zdrowia
• Sprawozdawca KR w sprawie polityki leśnej
• Sprawozdawca KR w sprawie Strategii Zdrowia
• Sprawozdawca KR w sprawie Obrony Cywilnej

Pan Dariusz Wróbel
Burmistrz Opola Lubelskiego

• Z-ca Członka Grupy Kontaktowej pomiędzy KR i CLARE

W tym roku 7 edycja konkursu skoncen-
trowana została na zmianach demogra-
�icznych i starzejącym się społeczeństwie. 
2012 rok został ogłoszony Europejskim 
Rokiem Aktywności Osób Starszych i Soli-
darności Międzypokoleniowej. Jest to oka-

zja, by zachęcić uczniów, polityków i inne 
zainteresowane strony do podejmowania 
konkretnych działań z myślą o tworzeniu 
warunków sprzyjających aktywności osób 
starszych i wzmacnianiu solidarności mię-
dzypokoleniowej.

Grupa Przymierza Europejskiego corocznie 
organizuje konkurs rysunkowy dla dzieci 
w wieku 7-14 lat. Ostatnia edycja dotyczy-
ła tematu: "Moj Region Moj krajobraz". To 
było prawdziwe odzwierciedlenie różno-

rodności Unii Europejskiej, piękno obsza-
rów wiejskich lub miejskich, czy też pejzaże 
stworzone przez naturę zostały wspaniale 
odzwierciedlone na papierze przez naj-
młodszych przedstawicieli Europy. 

Szkoły podstawowe z miast i gmin 
reprezentowanych przez członków 
z Polski z Grupy EA wzięły udział w 
międzynarodowym konkursie rysunkowym

Polscy członkowie z Grupy EA ze zwycięzcami 
z Polski 7ej edycji międzynarodowego 
konkursu szkol średnich zorganizowanego 
przez Grupę EA w Komitecie Regionów

“ Jestem przekonany, że umiejętności międzykulturowe, znajomość języków obcych i wiedza międzynarodowa 
będą coraz ważniejsze w obecnych czasach nasilającej się globalizacji. Nie bójmy się historii, ale ją 
pogłębiajmy, a przede wszystkim - twórzmy nową, wypełnioną konkretnymi projektami współpracy.”Pan Józef Kotyś, Radny Sejmiku Opolskiego   


