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Grupa Przymierza Europejskiego

W tym numerze
W kierunku innowacyjnych 
regionów

  Przewodniczący Grupy EA

Kilka tygodni temu 
Komisja Europe-

jska wydała komunikat na temat inicja
tywy przewodniej „Unia innowacji”, który 
– jak stwierdzono – będzie odważnym 
krokiem w kierunku ożywienia gospo
darczego i wzrostu konkurencyjności w 
Europie. Nasza grupa popiera pogląd, że 
UE, jej państwa członkowskie, regiony 
i władze lokalne muszą wykazywać się 
większą innowacyjnością i podjąć kroki w 
celu zapewnienia, że kultura innowacji za-
korzeni się w naszych regionach. Innowacje 
nie zawsze są synonimem „nowości”, lecz 
mogą oznaczać skuteczniejszy sposób 
działania. Musimy zacząć myśleć strate-
gicznie o tym, w jaki sposób nasze regiony, 
miasta i wspólnoty mogą odgrywać wiodącą 
rolę w tworzeniu przyszłych miejsc pracy.

Nasi członkowie podjęli się sporządzenia 
wielu kluczowych opinii, w których  
zagadnienie innowacji jest i pozostanie 
bardzo istotne, a opinia w sprawie zdrowia 
publicznego, która ma zostać omówiona 
na sesji plenarnej w grudniu, ma duże zna
czenie dla wszystkich naszych obywateli. Z 
uwagi na obchody ogłoszonego przez ONZ 
Roku Różnorodności Biologicznej nasza 

opinia w sprawie różnorodności biologi
cznej ma również istotne znaczenie, a bio-
masa jest oczywiście znaczącą kwestią na 
przyszłość.

Komisja zaleca aktywną WPR, która 
zapewnia dostęp do żywności, jej wysoką 
jakość i różnorodność , a także tworzenie 
lokalnych miejsc pracy, my natomiast popie
ramy te cele. Sprawą kluczowej wagi jest re-
alizowanie przez UE czynnej wspólnej poli-
tyki rolnej, w związku z czym my również 
wniesiemy wkład w opracowanie pomysłów 
temu służących. Jako grupa opowiadamy się 
za zapewnieniem wystarczających zasobów 
na rozwój obszarów wiejskich.

Wreszcie, największą innowacyjnością 
odznaczają się często młodzi ludzie – 
prawdziwi przywódcy przyszłości – a zatem 
z prawdziwą przyjemnością ogłaszam drugą 
edycję konkursu artystycznego dla szkół 
podstawowych, którego tematem będzie 
„Boże Narodzenie w moim regionie”. Mam 
nadzieję, że znajdziecie czas, by spojrzeć na 
dziecięce ilustracje przedstawiające Boże 
Narodzenie w regionach. Pragniemy życzyć 
Państwu wesołych świąt i sukcesów w 2011 r.

Jak obchodzi się święta w takich miejscach, 
jak Łubianka w Polsce, Mechelen w Belgii, 
Vulcana–Băi w Rumunii czy Musselburgh w 
Szkocji? Konkurs rysunkowy zorganizowany 
przez Grupę EA dowodzi, że w regionach 
panują bardzo różne tradycje.
Święta Bożego Narodzenia obchodzi się w 
większości europejskich regionów, jednak 
w różny sposób. By zwrócić uwagę na zna
czenie dziedzictwa kulturowego, określić 
rolę tradycji bożonarodzeniowych w po-
szczególnych regionach, pobudzić dzieci do 
twórczego działania, a także wesprzeć ich 
kreatywność i nowatorskie pomysły poprzez 

sztukę, członkowie Grupy EA postanowili 
zorganizować konkurs rysunko wy dla dzieci 
w wieku 7–14 lat.

W projekcie zainicjowanym pod koniec 
września wzięło udział czternaście szkół 
podstawowych z siedmiu różnych państw 
członkowskich. Grupa EA w Komitecie Re-
gionów nagrodziła trzy najlepsze prace 
z każdej szkoły. Opublikowano broszurę 
przedstawiającą najładniejsze rysunki, a 
prace laureatów konkursu znalazły się na 
pocztówkach. Najlepsze rysunki można 
będzie zobaczyć na wystawie w siedzibie 

Komitetu Regionów w Brukseli w grud-
niu 2010 r. Członkowie Grupy EA uważają, 
że konkurs jest dużym sukcesem, gdyż 
nadesłano pomysłowe i kolorowe rysunki 
ukazujące różnorodność regionalną w Eu-
ropie z perspektywy dziecka. Grupa EA 
gratuluje dzieciom ich wysiłków, a nauczy-
cielom koordynującym konkurs – starań na 
rzecz jego pomyślnego zorganizowania.

Boże Narodzenie w naszym regionie 
oczami dziecka

“Nasza grupa popiera pogląd, że UE, jej państwa członkowskie, regiony i władze 
lokalne muszą wykazywać się większą innowacyjnością i podjąć kroki w celu 
zapewnienia, że kultura innowacji zakorzeni się w naszych regionach.”

Przewodniczący Grupy EA
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Posiedzenie Komisji EDUC w  
Edynburgu w 2011 r.

Władze lokalne i regionalne aktywniej 
uczestniczą w kształtowaniu polityki 
zdrowotnej UE

Strategia UE dla regionu Morza 
Bałtyckiego – teraźniejszość i 
przyszłość

Radna Linda Gillham przyjmuje z 
zadowoleniem porozumienie ONZ 
w sprawie ochrony różnorodności 
biologicznej i uznanie kluczowej roli 
władz lokalnych i regionalnych

Radny Brian Meaney był uczestnikiem 
misji obserwacji wyborów na Ukrainie

Witold Krochmal został  
odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski

Przyszłe posiedzenia



Na wniosek Rogera Knoxa, członka rady 
East Lothian i koordynatora Grupy EA, na 
przełomie maja i czerwca 2011 r. Komisja 
EDUC zorganizuje w Edynburgu swoje 
posiedzenie oraz seminarium na temat 
integracji społecznej w edukacji i sporcie. 
W traktacie lizbońskim zaliczono sport 
do kompetencji UE, w związku z czym stał 
się on również nowym priorytetem KRu 
i Komisji EDUC. Celem posiedzenia jest 
przygotowanie przyszłych działań UE i KRu 
w tej dziedzinie w kontekście wdrażania 
traktatu lizbońskiego po ratyfikacji, na 
podstawie priorytetów określonych w 
odniesieniu do sportu. Do przyszłych 
inicjatyw UE w dziedzinie sportu należą 
kształcenie i szkolenie, wolontariat, 
nieformalne grupy robocze, a także 
zwalczanie dopingu.

Roger Knox stwierdził, że „celem konferencji 
jest zastanowienie się nad nowym zakresem 
kompetencji UE w dziedzinie sportu, a także 

nad kwestią poruszoną przez prezydencję 
belgijską dotyczącą związku między 
formalnymi i nieformalnymi strukturami 
sportowymi a społeczną rolą sportu, w 
tym uczciwymi zasadami gry. Ma ona 
również ukazać, w jaki sposób w wielu 
regionach Szkocji sport stał się częścią dnia 
codziennego i popularnym zajęciem, również 
dla młodych mężczyzn i kobiet, którzy w 
przeciwnym razie nie zaangażowaliby się w 

aktywność fizyczną czy też życie społeczne. 
Jej celem jest również pokazanie, na jak 
wiele różnych sposobów sport może pomóc 
w kształceniu i szkoleniu dzieci, młodzieży 
oraz dorosłych, a także wsparcie młodych 
ludzi w wykorzystaniu ich potencjału i 
zainspirowanie do działania poprzez sport”. 
Roger Knox przyjął także z zadowoleniem 
okazję jaką oferuje to spotkanie do 
wymiany sprawdzonych rozwiązań w 
dziedzinie sportu, a także stwierdził, że z 
niecierpliwością oczekuje na Europejski 
Rok Wolontariatu 2011. Zaapelował 
ponadto o zwrócenie odpowiedniej uwagi 
na wolontariat w sporcie.

Posiedzenie Komisji EDUC w  
Edynburgu w 2011 r.
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Władze lokalne i regionalne aktywniej uczestniczą 
w kształtowaniu polityki zdrowotnej UE – stwierdza 
sprawozdawca Grupy EA w sprawie strategii zdrowotnej

Opinia w sprawie roli samorządów teryto-
rialnych we wdrażaniu strategii zdrowot-
nej na lata 2008  2013 sporządzona przez 
Adama Banaszaka, radnego Sejmiku Woje
wództwa KujawskoPomorskiego i koordy-

natora Grupy EA w Komisji NAT, ma zostać 
przyjęta na sesji plenarnej w grudniu. 
Podkreślono w niej, jak istotne jest ukazanie 
znaczenia podmiotów lokalnych i regional-
nych w planowaniu, realizacji i rozwijaniu 
opieki zdrowotnej oraz zarządzaniu nią, a 
także roli tych podmiotów w programach 
profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia. 

Nie można w żadnym razie kwestionować 
roli podmiotów lokalnych i regionalnych w 
związku z kryzysem gospodarczym, a sam 
kryzys nie może być powodem ogranicza-
nia przez państwa członkowskie działań 
promujących zdrowy styl życia i pro-
gramów promocji zdrowia. Opinia została 
sporządzona w ramach udziału KRu w dy
skusji na temat przyszłej strategii po 2013 
r. i zaproponowano w niej szereg różnych 
sposobów, na jakie władze lokalne i regio
nalne mogą stać się bardziej skutecznymi 
partnerami w rozwoju strategii zdrowotnej 
UE. 
Adam Banaszak popiera również inicjatywy 

zmierzające do wprowadzenia nowych te
chnologii, np. elektronicznej karty zdrowia, 
zawierającej podstawowy pakiet informacji 
o pacjencie, lub innych rozwiązań, które 
ułatwiają dostęp do informacji o poszczegól-
nych pacjentach w całej UE. Sprawozdawca 
proponuje ponadto ułatwienie korzystania 
z funduszy UE w programach zdrowotnych, 
utworzenie punktu kompleksowej obsługi 
ds. potencjalnych możliwości finansowania, 
a także większy wkład ze strony funduszy 
UE we współpracę transgraniczną w tej 
dziedzinie. Uważa on, że w dalszym ciągu 
niezbędne jest przeznaczanie środków eu-
ropejskich na fundusze spójności i moni-
torowanie ich efektywności, także przy po-
mocy wskaźników zdrowia społeczeństw. 
Kontynuacja polityki spójności na poziomie 
europejskim będzie miała jednoznaczne 
przełożenie na poziom zdrowia obywateli 
Europy.

“Nie można w żadnym razie kwestionować roli podmiotów lokalnych 
i regionalnych w związku z kryzysem gospodarczym, a sam kryzys nie 
może być powodem ograniczania przez państwa członkowskie działań 
promujących zdrowy styl życia i programów promocji zdrowia.”

Adam Banaszak, sprawozdawca Grupy EA w sprawie strategii zdrowotnej
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Radna Linda Gillham przyjmuje z zadowoleniem 
porozumienie ONZ w sprawie ochrony różnorodności 
biologicznej i uznanie kluczowej roli władz lokalnych i 
regionalnych
29 października br. na 10. konferencji stron 
(COP 10) w japońskim mieście Nagoja, 193 
państwa zawarły ambitne porozumienie 
w sprawie ochrony różnorodności biologi
cznej. 

Protokół z Nagoi zobowiązuje strony do 
podjęcia konkretnych działań na rzecz 
powstrzymania utraty różnorodności 
biologi cznej do 2020 r. i stanowi, że kraje 
rozwijające się muszą mieć sprawiedliwy 
dostęp do swych zasobów genetycznych 
i czerpać z nich odpowiednie korzyści. W 
przyjętej deklaracji stwierdzono, że do 2020 
r. „zachowanych musi zostać co najmniej 
17% wód powierzchniowych i śródlądowych 
oraz 10% obszarów przybrzeżnych i mor-
skich, zwłaszcza obszarów o szczególnym 
znaczeniu dla różnorodności biologicznej i 
usług ekosystemowych”.
Linda Gillham, radna Runnymede i 

sprawozdawczyni KRu w sprawie 
różnorodności biologicznej, z zadowole niem 
przyjmuje to przełomowe porozumienie 
w sprawie światowego zaangażowania na 
rzecz powstrzymania utraty różnorodności 
biologicznej i wyraża głębokie zadowolenie 
z przyjęcia planu działań władz szczebla 
niższego niż krajowy, miast i innych władz 
lokalnych na rzecz różnorodności biologi
cznej (2011–2020).

Linda Gillham wyraziła zadowolenie, że 
„wspólnota międzynarodowa przyznała 
wreszcie władzom lokalnym i regional-
nym odpowiednią rolę w kształtowaniu 
międzynarodowej polityki na rzecz 
różnorodności biologicznej i dostrzegła ich 
kluczową rolę w ochronie różnorodności 
biologicznej”. Władze lokalne i regionalne 
mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
celów różnorodności biologicznej, gdyż 
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działania zmierzające do jej ochrony podej
mowane są przede wszystkim na szczeblu 
lokalnym, a ich rola w przyjmowaniu no
wych strategii politycznych jest również nie-
bagatelna. Linda Gillham dodała również: 
„Mam nadzieję, że władze lokalne i regio
nalne otrzymają teraz większe wsparcie 
i odpowiednie środki na wdrożenie Kon-
wencji o różnorodności biologicznej oraz 
na uwzględnienie tej kwestii w innych se
ktorach”.

Strategia UE dla regionu Morza 
Bałtyckiego – teraźniejszość i 
przyszłość
Rok  od przyjęcia Strategii UE dla Regionu 
Morza Bałtyckiego (RMB) już wystarczy, 
aby potwierdzić doniosłość inicjatywy Rady 
Europejskiej z 2007 r. Tak ją oceniamy i  nie 
tylko dlatego, że osiem z dziewięciu krajów 
nadbałtyckich stało się członkami Unii. I 
nie dlatego, że  region ten był szczególnie 
dotkliwie i długo rozdzielony  „żelazną 
kurtyną” czy wręcz pierwszą linią „zimnej 
wojny”.  
Wierzę, że klucz do sukcesu integracji 
europejskiej, a więc dobrobytu całej 
Wspólnoty, leży w RMB. To region 
największych kontrastów i problemów. 
Mamy świadomości skali dysproporcji, 
powagi problemów – głównie ekologicznych 
Bałtyku – ale też politycznych, 
energetycznych, komunikacyjnych, 
gospodarczych (przemysły morskie – gł. 
stoczniowe).  
Tym się różnimy od np. obszaru Regionu 
Europy Środkowej,  dość jednolitego pod 
względem poziomu życia czy dostępności. 
Wiara w sukces Strategii RMB nie wynika 
z opinii, jakoby RMB stanie się „Regionem 
Europy XXI wieku”. Nie należy budować 
kolejnych rankingów. Jeżeli jest „region 
wiodący”, to musi być „region odstający”.  
Doniosłość Strategii Bałtyckiej oceniam 
więc z innej perspektywy. 
Determinacja Parlamentu Europejskiego, 
Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej i 
szwedzkiej prezydencji, rekomendującej 

rok temu skonsultowany dokument,  dały 
nam innowacyjną metodę  integracji i  
współpracy. „Wysoką technologię” integracji. 
Podejście zintegrowane i funkcjonalne. Jeżeli 
podejście zintegrowane – to „spójność” i 
„solidarność”. Jeżeli tak, to zdecydowany 
prymat regionów i miast, obywateli i ich 
organizacji, wyższych uczelni, instytucji 
kultury. To zaangażowanie – przynajmniej 
na Pomorzu – przejawiło się na etapie 
konsultacji projektu „Planu Działania”. 
Zarówno samorząd województwa jak i 
związki miast i organizacje pozarządowe 
bardzo aktywnie zabiegały o uzupełnienie 
listy 70 „projektów flagowych” o „projekty 
priorytetowe” jednocześnie dla Unii 
Europejskiej, Polski i Pomorza. Z pełnym 
sukcesem. 
To pierwsza strategia UE tak  uspołeczniona 
a więc potencjalnie najskuteczniejsza. 
Strategia ta determinuje też ważne 
interwencje w całej strukturze współpracy 
– w szczególności,  wypełnia lukę pomiędzy 
poziomem krajowym i wspólnotowym w 
systemie planowania rozwoju.  
Polska przyjęła nowoczesne zasady 
planowania rozwoju, wprowadzając 
zasadę wielopoziomowego zarządzania 
– tj. na poziomie lokalnym, regionalnym i 
narodowym. 
Zasada subsydiarności i komplementarności 
jest zastosowana w Krajowej Strategii 
Rozwoju Regionalnego 20102020,  

przyjętej przez Rząd Polski w lipcu 
br. Wprowadza ona nowe narzędzie 
współpracy terytorialnej – głównie 
jednostek samorządu terytorialnego – w 
formie  „kontraktu terytorialnego”. Strategia 
ta będzie podstawą do podziału następnej 
puli Funduszy Europejskich na lata 2014
2020. 
Warunek skuteczności Strategii – 
koordynacja działań podejmowanych 
w kontekście wszystkich polityk o 
terytorialnym oddziaływaniu, jest już 
wdrażana na Pomorzu – i to w różnych 
wymiarach.

Aktywność Pomorza – a szczególnie 
Metropolii Gdańskiej, liczącej 1,2 mln. 
obywateli,   we wspólnym osiąganiu celów 
Strategii Bałtyckiej będzie oczywiście 
stopniowo nasilać się – szczególnie 
w okresie po 2013 r. Mamy zamiar 
zorganizować w przyszłym roku publiczne 
konsultacje służące popularyzacji Strategii 
Bałtyckiej w okresie polskiej prezydencji w 
UE. Oczekujemy więc większej determinacji 
Komisji Europejskiej i rządów w rozwoju 
zasady subsydiarności – w odniesieniu 
dla realizacji „Planu działania” Strategii 
Bałtyckiej.
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Radny Brian Meaney był uczestni-
kiem misji obserwacji wyborów na 
Ukrainie

Witold Krochmal został  
odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski

Brian Meaney, radny Hrabstwa Clare, był 
uczestnikiem wspólnej delegacji Rady 
Europy i KRu, która 31 października 2010 
r. obserwowała wybory lokalne na Ukrainie. 
Przed dniem wyborów delegacja KRu, w 
skład której wszedł jeden przedstawiciel 
każdej z czterech grup politycznych 

KRu, spotkała się z przedstawicielami 
rządu Ukrainy, opozycji, organizacji 
pozarządowych i mediów.

Uczestnicy misji obserwacji wyborów 
wyrazili zaniepokojenie z powodu 
ordynacji wyborczej dotyczącej szczebla 
lokalnego i regionalnego, która została 
uchwalona przez parlament ukraiński 
zaledwie parę tygodni przed rozpoczęciem 
wyborów. Ich zdaniem konsekwencją tych 
pospiesznie opracowanych przepisów są 
niedociągnięcia na etapie przygotowań, a 
zwłaszcza rejestracji kandydatów, składu 
komisji wyborczych, ram organizacyjnych 
oraz podliczania głosów w noc wyborczą. 
W czasie podliczania głosów okazało się w 
niektórych lokalach wyborczych personel 
nie został odpowiednio przeszkolony, a 
procedury podliczania głosów były na ogół 
zbyt długie.

Brian Meaney stwierdził, że nowe przepisy 
nie są pomocne, utrudniają proces 
wyborczy i są źródłem niejasności. Dodał, że 
procedura wyborcza na Ukrainie wymaga 
jeszcze wielu ulepszeń. Odnotował również, 
że frekwencja wyborcza była niestety niska. 
Zwrócił niemniej uwagę na znaczenie 
zaangażowania KRu w promowanie 
demokracji i praw wyborczych wspólnie z 
Radą Europy.

Witold Krochmal otrzymał od Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej krzyż kawalerski 
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwo-
ju demokracji lokalnej w Polsce. 
Ogólnie rzecz ujmując, odznaczenie może 
być przyznawane za różne osiągnięcia 
w dziedzinie oświaty, nauki, sportu, kul-
tury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, 
działalności społecznej, służby państwowej 
oraz rozwijania dobrych stosunków z in-
nymi krajami. Zostało ono ustanowione 
4 lutego 1921 r. i może być przyznawane 
zarówno cywilom, jak i wojskowym, a także 
obcokrajowcom.  

Na październikowym posiedzeniu Grupy 
Przymierza Europejskiego jej członkowie 
złożyli Witoldowi Krochmalowi serdeczne 
gratulacje.
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Chorwacją

9 Grupa robocza ad hoc ds. przyszłego 
budżetu UE

10 Posiedzenie Komisji ENVE
13 Posiedzenie Komisji CIVEX
14 Posiedzenie Komisji NAT
14 Wspólny Komitet Konsultacyjny z Byłą 

Jugosłowiańską Republiką Macedonii 

January 2011
26 Posiedzenie Prezydium Grupy EA
26 Konferencja Przewodniczących
26 Posiedzenie Prezydium KRu
27 Posiedzenie Grupy EA
27-28 Sesja plenarna KRu
29 Sesja plenarna ARLEMu

Przyszłe posiedzenia:


