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Szanowni Państwo,

Podczas Polskiej Prezydencji UE pojawiają 
się nowe wyzwania, wymogi i szanse. Co-
raz bardziej skutecznie uwalniamy się od 
zagrożeń wywołanych kryzysem gospodar-
czym. Naszym doświadczeniem winno być 
wyciągnięcie z tego kryzysu i jego przyczyn 
odpowiednich wniosków, aby zabezpieczyć 
się przed sytuacjami kryzysowymi w przy-
szłości. Jesteśmy w trakcie poszukiwania 
najlepszych rozwiązań w ramach prowa-
dzonych negocjacji przyszłego budżetu 
Unii Europejskiej, a co za tym idzie, formy i 
metod inansowania wszystkich jej polityk. 
Dużym wyzwaniem dla Polskiej Prezyden-
cji będą debaty dotyczące przyszłej Polityki 
Spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej. 

W tym obszarze szczególnie ważne wydaje 
się zapewnienie większej synergii pomiędzy 
tymi politykami. Ponadto WPR powinna stać 
się ostatecznie sprawiedliwa, co należy jed-
noznacznie rozumieć, jako politykę równą 
dla wszystkich krajów UE. Należy dążyć do 
wyrównania pozycji i standardu życia rolni-
ków we wszystkich krajach UE. Należy także 
podkreślić, że mieszkańcami wsi są nie tyl-
ko rolnicy, co jest szczególnie widoczne na 
terenach około miejskich oraz atrakcyjnych 
turystycznie. Również oni oczekują przy-
zwoitego standardu życia, a spełnić to może 
tylko odpowiedzialna, perspektywiczna po-
lityka rozwoju obszarów wiejskich. Nadanie 
odpowiedniego znaczenia obszarom wiej-
skim będzie także skutkowało zachowa-
niem żywotności tych obszarów, w których 
tkwi znaczny potencjał lokalnego rozwoju 
gospodarczego i społecznego. Instytucje 
europejskie powinny w większym stopniu 
uwzględniać potrzeby obszarów wiejskich 
i właściwej równowagi rozwoju pomiędzy 
obszarami miejskimi i wiejskimi.. Musimy 
równocześnie podołać wyzwaniom moder-
nizacyjnym przestrzeni życiowej w pań-

stwach członkowskich, które są niezbędne 
dla utrzymania w Europie tradycyjnie wyso-
kiego poziomu życia. Unia Europejska musi 
zatem wykazać prawdziwe zaangażowanie 
na rzecz zintensy ikowania innowacji i ba-
dań, które mają decydujące znaczenie dla 
osiągnięcia przewagi konkurencyjnej wobec 
innych rynków i gospodarek. Solidarność 
wewnątrz-unijna powinna pozostać jej naj-
ważniejszym elementem. 

Najwyższym priorytetem naszej grupy i 
naszą troską, jako przedstawicieli władz 
lokalnych i regionalnych, jest zapewnienie 
wszystkim mieszkańcom naszych wspólnot, 
niezależnie od wieku, możliwie wysokiego 
standardu życia. Przeciwdziałanie negatyw-
nym skutkom zmian klimatycznych staje się 
jednym z głównych priorytetów Unii Euro-
pejskiej. Problematyka ta jest poważnym 
wyzwaniem, jakiemu musimy stawić czoła. 
Zmiany klimatyczne mają wymiar global-
ny, stąd w przeciwdziałaniu im muszą być 
zaangażowane zarówno państwa poprzez 
swoje władze publiczne na wszystkich 
szczeblach jak i obywatele. Dotychczasowe 
działania w tym zakresie okazały się nie-
wystarczające. W tym przedmiocie bardzo 

cenne są inicjatywy Komisji Europejskiej, 
państw członkowskich UE oraz władz lo-
kalnych i regionalnych, w tym m.in. 'Conve-
nant of Mayors'. Sygnatariusze porozumie-
nia przyjmują w swoich planach ambitne 
przedsięwzięcia służące poprawie klimatu, 
które powinny uzyskać wsparcie inansowe 
ze strony budżetu wspólnotowego. Gmina 
Łubianka, którą reprezentuję będąc człon-
kiem Komitetu Regionów UE jest tego do-
brym przykładem. Gmina, jako sygnatariusz 
'Covenant of Mayors' stworzyła już Plan na 
Rzecz Zrównoważonej Energii i rozpoczęła 
jego wdrażanie. Wielkie wysiłki jakie podej-
mują władze lokalne i regionalne będące sy-
gnatariuszami Porozumienia, wychodzące 
naprzeciw potrzebom walki z negatywnymi 
konsekwencjami zmian klimatycznych uza-
sadniają odpowiednie inansowe wsparcie 
tych samorządów.

Pan Jerzy Zająkała, Przewodniczący Grupy EA z delegacją KR dyskutuje program 
prac Rady Europejskiej z Przewodniczącym Hermanem Van Rompuy 
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Chcemy również skupić się na budowie 
dobrobytu gospodarczego w naszych re-
gionach, z korzyścią dla wszystkich ich 
mieszkańców. Obecna tendencja demo-
gra iczna charakteryzująca się ujemnym 
wynikiem stanowi zagrożenie dla nasze-
go systemu zabezpieczenia społecznego, 
systemu emerytalnego i dla przyszłości 
Europy. Z drugiej strony dostęp do ryn-
ku pracy jest poważnym problemem dla 
młodych ludzi. Kluczowym priorytetem 
jest dla nas zapewnienie kontaktu z mło-
dzieżą. Częścią naszej pracy jest budowa-
nie przyszłości i zapewnienie młodym 
ludziom jak najlepszych możliwości. 
Młodzież ma wyjątkowo ważną rolę do 
odegrania w przyszłej Unii Europejskiej. 
Dlatego też kontynuujemy w 2011 roku 
nasz główny projekt, którym jest Kon-
kurs Szkół Średnich, promujący i posze-
rzający wiedzę o UE oraz prezentujący 
pro-młodzieżowe postawy polityków 
reprezentujących władze lokalne i regio-
nalne.

Aktywność Komitetu Regionów UE w 
działaniach na rzecz poprawy standardu 
życia mieszkańców była bardzo zauwa-
żalna od początku jego istnienia, czyli od 
1994 r. Członkowie Komitetu mają duże 
możliwości realizowania swoich misji 
służenia mieszkańcom, wpływając na 
kształt europejskiego prawa i prezentu-
jąc swoje poglądy i opinie wobec polity-
ków i podmiotów decyzyjnych UE. Polscy 
samorządowcy, będący członkami grupy 
politycznej Przymierze Europejskie peł-
niąc odpowiedzialne funkcje kierowni-
cze i będąc wielokrotnie sprawozdawca-
mi opinii Komitetu są w tych działaniach 
szczególnie aktywni i skuteczni.

“ Europa potrzebuje ambitnej i 
zintegrowanej polityki spójności”Polityka spójności znajduje się wśród głów-
nych priorytetów Polskiej Prezydencji Unii 
Europejskiej. Wynika to z głębokiego prze-
świadczenia, ze ta europejska polityka soli-
darności wciąż posiada ogromny potencjał 
rozwojowy dla wszystkich miast i regionów 
oraz ma bezpośredni wpływ na poziom i ja-
kość życia obywateli Unii Europejskiej. Z mo-
jego punktu widzenia jako Przewodniczącego 
Rady dużego polskiego miasta polityka ta 
stwarza konkretne szanse rozwoju ważnych 
elementów infrastruktury społecznej oraz 
technicznej. Bez wsparcia programów euro-
pejskich wiele inwestycji musiałoby czekać 
na swoja kolej przez długie lata. Europej-
ska polityka spójności również wzmacnia i 
uzupełnia krajowe polityki zmierzające do 
zmniejszenia różnic rozwojowych pomiędzy 
rożnymi regionami Polski. Dotyczy to zresztą, 
w większym lub mniejszym stopniu, wszyst-
kich krajów Unii Europejskiej. Kwestią, nad 
którą toczą się aktualnie żywe dyskusje jest 
sposób mierzenia tych różnic. Coraz szersze 
jest przekonanie, ze pomiar na podstawie 
PKB nie jest wystarczający. Rozważane sa 
różne wskaźniki uzupełniające, które dałyby 

lepszy obraz poziomu rozwoju, dobrobytu 
oraz poziomu i jakości życia w regionach. Jest 
to istotne zarówno dla kwali ikacji do progra-
mów polityki spójności poszczególnych re-
gionów jak i oceny efektów samej polityki. W 
wielu przypadkach krajowe polityki zmierza-
jące do wyrównania różnic spotykają się z ba-
rierą dostępności środków, którą przełamuje 
europejska polityka spójności. Poszczególne 
kraje Europy mają często poważne trudności 
z alokacją własnych środków na wyrównywa-
nie tych różnic. Dopiero europejska polityka 
spójności wraz z politykami krajowymi dają 
szanse na właściwe rozwiązywanie proble-
mów ewidentnych niedostatków spójności 
regionów europejskich. Zatem bardzo waż-
nym elementem jest komplementarność po-
lityk krajowych i europejskiej polityki spój-
ności. Problemowi temu zostanie poświęcona 
opinia Komitetu Regionów, którą na prośbę 
Polskiej Prezydencji przygotuje mój kolega z 
grupy politycznej przy moim pełnym wspar-
ciu i współpracy. Chciałbym wyrazić niepo-
kój, aktualnymi trendami, które mają na celu 
fragmentaryzację polityki spójności, która 
w istocie powinna być narzędziem zintegro-
wanym (dotyczy to na przykład wyłączenia 
Europejskiego Funduszu Społecznego z Fun-
duszy Strukturalnych). Tymczasem zintegro-
wane podejście, jego wielosektorowy charak-
ter to esencja polityki Unii Europejskiej. My w 
Komitecie Regionów uważamy, ze żadne inne 
działania nie są w stanie zastąpić polityki 
spójności, jako podstawowego instrumentu 
realizacji celów prorozwojowych całej Unii 
Europejskiej. Prezydencja Polska może liczyć 
na pełne wsparcie z naszej strony, jako człon-
ków Komitetu Regionów dla efektywnej poli-
tyki spójności.

 Pan Marek Tramś, Starosta Polkowicki

“ Chciałbym zwrócić uwagę kolegów 
z Turcji na znaczenie demokracji na 
poziomie obywateli i na istotną rolę, jaką 
odgrywają władze lokalne i regionalne 
we wprowadzaniu jej zasad.”

Grupa robocza ds. Turcji, w której z ramienia 
Grupy EA zasiada Pan Marek Tramś, Starosta 
Polkowicki monitoruje działania polityczne 
i instytucjonalne podejmowane na szczeblu 
europejskim, krajowym, regionalnym i lo-
kalnym, tak by móc przedstawiać członkom 
Komitetu Regionów okresowe oceny procesu 
uruchomionego z chwilą otwarcia negocjacji 
akcesyjnych w październiku 2005r. Z pomocą 
wspomnianej grupy roboczej Pan Tramś za-
mierza wspierać stały dialog z politycznymi 
przedstawicielami w Turcji i wspierać rozwój 
demokracji w tym kraju. Ponadto Grupa ro-
bocza będzie stymulować i wspomagać orga-
nizowanie kampanii informacyjno-komuni-
kacyjnych dotyczących procesu rozszerzenia 
w miastach i regionach w Unii Europejskiej i 
w Turcji. 
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Pan Jerzy Zająkała z Prezydentem Regionu 
Sycylii i liderem Partii MPA, Raffaele Lombardo

Pan Janusz Lewandowski Komisarz ds. 
Budżetu UE z Panem  Stanisławem Szwabskim, 
Przewodniczącym Rady Miasta Gdyni
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Pan Jan Bronś, Burmistrz Oleśnicy

“ Unia Europejska, która została 
wyjątkowo dotknięta bezprecedensowym 
kryzysem gospodarczym musi wypracować 
kompleksową strategię mającą na celu 
zapewnienie zrównoważonego rozwoju, 
nie tylko z gospodarczego punktu 
widzenia, lecz także pod względem 
społecznym i ekologicznym.”

Pan Mirosław Lech, Wójt Korycina

“ Bardzo ważnym jest by w ramach 
przyszłej polityki spójności nie zapominać 
o solidarności europejskiej. W związku 
z tym mniej rozwinięte i zurbanizowane 
regiony nie mogą być pozostawione w 
tyle, ale powinno zostać zapewnione 
lepiej zrównoważone inansowanie 
pomiędzy regionami. Trzeba pamiętać, 
że UE nie jest jednolitym obszarem”

 Pan Witold Krochmal, Radny Wołowa

“ Transport stanowi fundament 
naszej gospodarki i społeczeństwa. 
Bez mobilności nie ma rozwoju. Należy 
skoncentrować się na optymalnym 
wykorzystaniu wszystkich dostępnych 
środków transportu. Należy skoncentrować 
działania na rzecz poprawy efektywności 
europejskiego transportu kolejowego 
i zwiększenia jego konkurencyjności 
poprzez jak najszybsze rozwiązanie 
istniejących obecnie problemów”Pan Witold Krochmal, Radny Wołowa, spra-
wozdawca EA w sprawie europejskiej sieci 
kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny 
transport towarowy, przyjął z zadowoleniem 
reakcje Komisji Europejskiej na opinię Komi-
tetu Regionów w sprawie europejskiej sieci 
kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny 
transport towarowy, której był sprawozdaw-
cą. Pan Krochmal stwierdził, że "utworzenie 
europejskiej towarowej sieci kolejowej dopro-
wadzi do osiągnięcia założonych celów pod 
warunkiem ściślej współpracy z władzami lo-
kalnymi i regionalnymi, przez które przebie-
gać będą korytarze sieci kolejowej oraz pod 
warunkiem łączenia innych środków trans-
portu poprzez odpowiednie terminale, za-
równo lądowe, jak i morskie, a także poprzez 
porty śródlądowe orz rozwój centrów logi-
stycznych, w zarządzaniu którymi uczestniczą 

władze lokalne i regionalne". Pan Krochmal 
podkreślił, że według niego "ważnym elemen-
tem jest stworzenie międzynarodowej struk-
tury zarządzającej sieciami kolejowymi w celu 
usprawnienia ich funkcjonowania i zdolnej do 
stymulowania koordynacji pomiędzy pań-
stwami członkowskimi i zarządcami infra-
struktury w ramach poszczególnych ciągów 
transportowych. Niezbędne jest, aby struk-
tura ta została przez odpowiednie organy UE 
bądź państw członkowskich wyposażona w 
kompetencje w zakresie eliminowania funk-
cjonujących dziś ograniczeń, powodujących 
obniżanie efektywności, a przez to i konku-
rencyjności transportu kolejowego." "UE musi 
przyjąć model transportu bardziej efektywny 
od obecnie funkcjonującego, jeżeli chcemy być 
bardziej konkurencyjni w stosunku do państw 
Azji i USA" - zaakcentował Pan Krochmal. Ko-
misja Europejska z zadowoleniem przyjęła 
propozycje przedstawione przez Komitet Re-
gionów i zgodziła się z potrzeba uwzględnie-
nia efektów aktu legislacyjnego na wspólnoty 
lokalne i regionalne. Szereg kwestii, które KR 
podniósł w swojej opinii zostało wdrożone do 
ostatecznego tekstu rozporządzenia. "Między-
narodowe struktury" do zarządzania koryta-
rzy transportu towarowego, o które zwrócił 
się KR-ów, zostały stworzone, jak również 
"one-stop shop" dla wniosków o zdolność 
przepustową infrastruktury. Przyczyni się to 
do zmniejszenia obciążeń administracyjnych 
- jak zaproponowano w opinii KR-u. Ponadto 
rozporządzenie uznaje znaczenie wzięcia pod 
uwagę innych środków transportu przy okre-
ślaniu zdolności korytarzy transportu towaro-
wego. Ten punkt został również podkreślony 
w opinii sprawozdawcy. Multimodalność i lep-
sze zintegrowanie terminali transportowych 
zostało uwypuklone w aktualnej debacie nad 
przyszłością transportu 2050. (Biała Księga 
w sprawie przyszłości transportu 5050 z 28 
marca br. 

“ Kontynuacje prac nad moją opinią 

traktuję jako możliwość podtrzymania 

głosu władz lokalnych i regionalnych w 

sprawie przyszłej polityki zdrowotnej 

UE na arenie międzynarodowej ” 

Pan Adam Banaszak, Radny Sejmiku Kujaw-
sko-Pomorskiego, koordynator polityczny 
Grupy EA w Komisji NAT (Zasobów Natu-
ralnych), sprawozdawca KR w sprawie "Roli 
samorządów terytorialnych we wdrażaniu 
strategii zdrowotnej na lata 2008-2013" 
powiedział Komisarzowi Dalli, ze większy 
nacisk w UE powinien być kładziony na za-
pobieganie i promocję zdrowia. Dodał, że 
w dziedzinie opieki zdrowotnej nadal ist-
nieją znaczne różnice i nierówności między 
regionami, nawet w obrębie tego samego 
kraju. Jako sprawozdawca w tym temacie 
Pan Banaszak spotkał się również z Wice-
przewodniczącym Komisji ENVI Parlamentu 
Europejskiego oraz wziął udział w pracach 
Platformy Technicznej utworzonej przez 
Komisję Europejską i Komitet Regionów w 
tym zakresie. W ramach kontynuacji prac 
związanych z przyjętą przez KR opinią spra-
wozdawca Banaszak zaprezentował opinię 
KR-u na obradach Grupy Roboczej Senio-
rów Rady ds. Zdrowia publicznego. Spotka-
nie odbyło się 18 Marca 2011 w Brukseli a 
rezultaty miały być wykorzystane na nie-
formalnym szczycie Ministrów Zdrowia w 
Gödölö 4-5 kwietnia br. Sprawozdawca z 
Grupy EA przyjął również z zadowoleniem 
utworzenie grupy Interregionalnej ds. Zdro-
wia ponieważ jej celem jest umożliwienie 
członkom KR-u otwartej debaty w kwe-
stiach zdrowotnych w UE. W ramach aktu-
alnej kadencji KR-u wspólnie z władzami 
regionalnymi Województwa Kujawsko-Po-
morskiego i władzami miasta Inowrocławia 
Radny Adam Banaszak zaprosił Komisję 
NAT do zorganizowania seminarium pt. 
„Rozwój zrównoważonego łańcucha dostaw 
żywności jako czynnik zintegrowanego roz-
woju obszarów miejskich i wiejskich”, które 
odbyło się 13 września 2010 r., w Inowro-
cławiu.
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Pan John Dalli, Komisarz ds. zdrowia 
i konsumentów z Panem Adamem 
Banaszakiem, sprawozdawcą z Grupy EA
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 Pan Dariusz Wróbel, 
Burmistrz Opola Lubelskiego 

“ Potrzebujemy więcej współpracy 
pomiędzy KR i Kongresem Władz 
Lokalnych i Regionalnych (CLRAE)”Dariusz Wróbel, Burmistrz Opola Lubelskie-
go jest zastępcą członka Grupy Kontaktowej 
KR/CLARE (Kongresem władz lokalnych i 
regionalnych Rady Europy). Obie instytucje 
współpracują ze sobą w różnych formach i 
na różnych poziomach. W 2009 r. zmieniona 
umowa o współpracy potwierdziła zasadę 
komplementarności między Kongresem i 
Komitetem Regionów i zasadę wzajemnego 
szacunku dla różnych kompetencji i natury 
obu instytucji. Pan Wrobel promuje skoor-
dynowane podejście do tych samych kwestii 
dotyczących prac poszczególnych komisji i 
grup roboczych.

Polscy członkowie i zastępcy w Grupie EA:
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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

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

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

Pan Dariusz Wróbel
Burmistrz Opola Lubelskiego

• Z-ca Członka Grupy Kontaktowej 
pomiędzy KR i CLARE

UNIA EUROPEJSKA

Komitet Regionów

Była Komisarz ds. polityki regionalnej 
z polskimi członkami z Grupy EA i 
zwycięzcami 3-ciej edycji konkursu 
szkol średnich z Polski zorganizowanego 
przez Grupę EA w Komitecie Regionów


