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Regulacje dot. Funduszy Strukturalnych 2007-
2013 – rola Parlamentu Europejskiego

� Wzbogacenie o elementy miejskie rozporządzeń dla 
Funduszy Strukturalnych 2007-2013 (I czytanie)

� Negocjacje i lobbing w sprawie spraw miejskich w 
Radzie (przygotowanie do II czytania)

� Sprawozdanie w sprawie Strategicznych Wytycznych 
Wspólnoty na lata 2007-2013



Rozporz ądzenie w sprawie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego

� Podkreślenie znaczenia tematyki rozwoju obszarów 
miejskich (Art. 8)

� Kwalifikowalność wydatków na budownictwo 
mieszkaniowe (Art. 7.2)



Rozporz ądzenie ustanawiaj ące ogólne zasady 
dla Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Funduszu Spójno ści

� Umocnienie zasady partnerstwa (Art. 11)

� MoŜliwość wliczenia wkładu prywatnego w całkowite 
koszty inwestycji wspieranej z funduszy (Art. 53)

� Walka o fundusze przeznaczone na cel III



Pozostałe wa Ŝne elementy wdra Ŝania polityki 
spójno ści

� 3 zamiast 6 funduszy

� Poziom współfinansowania – 85%

� Zasada n+2/n+3

� Kwalifikowalność VAT dla władz publicznych i 
organizacji pozarządowych



Parlamentarna intergrupa URBAN-Housing

� Działa od 2004 roku

� Członkowie:
� 68 posłów do PE reprezentujących wszystkie 

orientacje polityczne
� 73 organizacje partnerskie
� eksperci 



Parlamentarna intergrupa URBAN-Housing

� Cele:

� Promowanie i uświadamianie partnerom 
(urzędnikom, decydentom, stowarzyszeniom, 
obywatelom…) spraw miejskich;

� Promowanie i pomoc partnerom europejskim i 
narodowym przy wdraŜaniu bardziej skutecznych 
rozwiązań na rzecz miast;

� Stanowienie lepszego prawodawstwa dla miast;



Parlamentarna intergrupa URBAN-Housing

� Działalność:

� Organizowanie współpracy posłów róŜnych 
frakcji polityczny, pracujących w róŜnych 
komisjach i zainteresowanych rozwojem miast;

� Monitorowanie występowania tematyki miejskiej 
w pracach róŜnych komisji PE;

� Koordynowanie wysiłków na rzecz uwzględnienia 
problemów miejskich w przyjmowanych aktach 
prawnych



Parlamentarna intergrupa URBAN-Housing

� Działalność:

� Stała współpraca z Komisją Europejską dot. 
znaczenia polityki miejskiej we wdraŜaniu polityki 
spójności;

� Współpraca ze stowarzyszeniami 
samorządowymi w czasie procesu legislacyjnego 
jak i w okresie wdraŜania funduszy (konferencje, 
seminaria, spotkania…);

� Stwarzanie warunków dla wymiany doświadczeń;



Sprawozdania Parlamentu Europejskiego

� Wymiar miejski w kontekście rozszerzenia – Jean-Marie 
Beaupuy (2005)

� W sprawie strategii tematycznej w sprawie środowiska 
miejskiego – Gyula Hegyi (2006)

Sprawy miejskie jednym z głównych obszarów 
działalności komisji REGI od 2007!
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