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Rozpoczynamy batalię 
o przyszły budżet Unii

Jak już pisaliśmy, posłowie odrzucają pro-
pozycję cięć środków przeznaczonych na 
politykę spójności i politykę rolną, a po-
nadto opowiadają się przeciw finansowaniu 
nowych zadań kosztem obecnych polityk. 
Zdaniem Europarlamentu, ze względu na 
nowe wyzwania oraz Brexit, następne wie-
loletnie ramy finansowe ustalone powinny 
być powyżej dzisiejszego pułapu wynoszą-
cego 1% dochodu narodowego brutto Unii.

24 października Parlament 
Europejski przyjął rezolucję 
na temat przyszłości 
finansów UE, której autorem 
jest Jan Olbrycht.
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Open Days 2017

W Brukseli odbył się kolejny 
Europejski Tydzień Regionów

i Miast.
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Wydarzenia października

Przegląd najważniejszych 
wydarzeń miesiąca.

  >>> str. 2

„Rozpoczyna się walka o przyszłe budżety 
Unii Europejskiej. Udało mi się przekonać 
Parlament do wyrażenia sprzeciwu wobec 
cięć w przyszłej perspektywie finansowej 
w funduszach europejskich na rozwój regio-
nalny i rolnictwo. Oczekuję, że polski rząd 
wesprze to stanowisku i podejmie skuteczne 
działania w Radzie w sprawie funduszy dla 
Polski” – komentował po głosowaniu Jan 
Olbrycht, stały sprawozdawca ds. wielolet-
nich ram finansowych.

Przyjęta rezolucja jest pierwszym głosem 
Parlamentu w sprawie budżetu Unii po 2020 
roku. Kolejnym będzie przyjęcie w marcu 
raportu przedstawiającego całościowe sta-
nowisko Parlamentu i jego oczekiwań co do 
następnej perspektywy finansowej.

Nowe zadania nie mogą być realizowane kosztem cięć funduszy 
na rozwój regionalny i rolnictwo  - przekonuje Jan Olbrycht.
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Czego regiony i miasta oczekują od Unii

W debacie telewizyjnej „Czy regiony i mia-
sta przeforsują swoją wizję Unii Europej-
skiej?”, zorganizowanej 9 października 
przez Europejski Komitet Regionów i PAP, 
Jan Olbrycht mówił o przyszłości polityki 
spójności. Odniósł się też do stanowiska 
przedstawionego przez polski rząd i woje-
wództwa.

Podczas seminarium zorganizowanego 11 
października przez Radę Gmin i Regionów 
Europy (CEMR) mówił z kolei o tym, że 
dyskusja o przyszłości Unii i jej budżetu po 
Brexicie „jest szansą, aby miasta i regiony 
mogły powiedzieć, czego oczekują od UE”.

Europejski Tydzień Regionów i Miast jest 
największym corocznym wydarzeniem 
związanym z polityką regionalną, w którym 
uczestniczą przedstawiciele europejskich 
samorządów, eksperci, politycy oraz przed-
stawiciele administracji różnego szczebla.

Podczas tegorocznej piętnastej edycji Ko-

Jan Olbrycht podczas debaty na temat przyszłości 
polityki spójności.
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Również w tym roku Jan Olbrycht aktywnie uczestniczył w odbywającym się w Brukseli 
Europejskim Tygodniu Regionów i Miast.

misja Europejska zaprezentowała VII spra-
wozdanie dotyczące spójności gospodar-
czej, społecznej i terytorialnej, w którym 

przedstawiła swoje propozycje dotyczące  
tego, jak ma wyglądać polityka spójności 
po roku 2020.

W skrócie
6 października europoseł Jan Olbrycht 
wziął udział w uroczystych obchodach 
95-lecia Sejmu Śląskiego, które miały miej-
sce w Katowicach.

9 października poseł Olbrycht uczestni-
czył w debacie telewizyjnej „Czy regiony 
i miasta przeforsują swoją wizję Unii Eu-
ropejskiej?” zorganizowanej w Brukseli 
przez Europejski Komitet Regionów i Pol-
ską Agencję Prasową. Tego dnia wziął także 
udział w sesji inauguracyjnej Europejskie-
go Tygodnia Regionów i Miast odbywającej 
się w Parlamencie Europejskim.

10 października Jan Olbrycht spotkał się 
w Brukseli z przedstawicielami organiza-
cji 100 Resilient Cities. Rozpoczęty przez 
Fundację Rockefellera program ma na celu 
poszukiwanie rozwiązań zwiększającyh 
odporność miast na zagrożenia związane 
z bezrobociem, przestępczością, zmianami 
klimatycznymi czy nieefektywnym trans-
portem.

11 października poseł Olbrycht uczestni-
czył w seminariach zorganizowanych w ra-
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mach Europejskiego Tygodnia Regionów 
i Miast nt. przyszłości UE oraz bardziej 
efektywnej polityki spójności.

16 października eurodeputowany wziął 
udział w sesji inauguracyjnej I Kongresu 
Polityki Miejskiej zorganizowanego w Kra-
kowie przez Związek Miast Polskich. 

17 października Jan Olbrycht spotkał się 
w Brukseli z sekretarz generalną organiza-
cji Eurocities oraz wziął udział w konferen-
cji na temat europejskiej nagrody urbani-
stycznej.

18 października poseł wziął udział w spo-
tkaniu Fundacji Schumana.

19 października Jan Olbrycht wziął udział 
w panelu „Future Mobility - sposoby prze-
mieszczania się w przyszłości, wpływ 
na społeczeństwo i przedsiębiorczość” 
w ramach Europejskiego Kongresu Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw, który odbywał 
się w Katowicach.

19 października uczestniczył w spotkaniu 
Klubu Obywatelskiego w Cieszynie „Rządy 
prawa w Polsce a sytuacja w UE”.

20 października Jan Olbrycht wziął udział 

w Warszawie w spotkaniu European Me-
tropolitan Authorities, gdzie wygłosił prze-
mówienie „Rola obszarów metropolital-
nych w realizacji polityki spójności po roku 
2020”.

21 października w Łodzi Jan Olbrycht wy-
stąpił podczas Konwencji Krajowej Platfor-
my Obywatelskiej, której głównymi tema-
tami była polityka regionalna oraz obecny 
i przyszły kształt samorządu terytorialnego  
w Polsce.

23 października w Krakowie poseł Ol-
brycht uczestniczył w posiedzeniu Komite-
tu Przestrzennego Zagospodarowania Kra-
ju PAN, które dotyczyło roli wielkich miast 
w rozwoju kraju.

26 października Jan Olbrycht przewod-
niczył spotkaniu Intergrupy URBAN, któ-
re poświęcone było katalońskiej agendzie 
miejskiej.

27 i 28 października poseł Jan Olbrycht 
uczestniczył w Krakowie w XVII Między-
narodowej Konferencji z cyklu „Rola Ko-
ścioła katolickiego w procesie integracji 
europejskiej” współorganizowanej przez 
Grupę EPL oraz Delegację PO-PSL w Par-
lamencie Europejskim.


