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STRESZCZENIE Agendy Terytorialnej 2030 

 

Wzrastające poziomy nierówności między obszarami i między ludźmi, a także 

niezrównoważone praktyki osiągnęły w Europie poziom krytyczny. Aby zapewnić 

pozytywną perspektywę na przyszłość wszystkim ludziom, społecznościom 

i obszarom w Europie, konieczne jest wzmocnione wspólne działanie na wszystkich 

poziomach geograficznych i szczeblach sprawowania rządów. Nadszedł czas, aby 

lepiej zrozumieć i w odpowiedni sposób uwzględnić oddziaływania terytorialne 

polityki sektorowej. Pragniemy przyczynić się do zrównoważonego rozwoju i do 

utrzymania jedności Europy.  

Niniejszy dokument stanowi streszczenie agendy terytorialnej 2030, którą my, 

ministrowie odpowiedzialni za planowanie przestrzenne, rozwój terytorialny lub 

spójność terytorialną, we współpracy z Komisją Europejską, Parlamentem 

Europejskim, Europejskim Komitetem Regionów, Europejskim Komitetem 

Ekonomiczno-Społecznym, Grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego 

i odpowiednimi stowarzyszeniami europejskimi i krajowymi, przyjmujemy.  

W agendzie terytorialnej UE podkreślono znaczenie strategicznego planowania 

przestrzennego i wyznaczono jego kierunki, a także wezwano do wzmocnienia 

wymiaru terytorialnego polityk sektorowych na wszystkich szczeblach sprawowania 

rządów. Jej celem jest promowanie zrównoważonej przyszłości sprzyjającej 

włączeniu społecznemu dla wszystkich obszarów oraz przyczynienie się do 

osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju w Europie.  

Działanie to musi być oparte na 

 wspólnym zrozumieniu, że obszary w Europie różnią się między sobą 

w zakresie potrzeb rozwojowych i wpływu przyszłych zmian oraz 

 współpracy i koordynacji między obszarami, szczeblami rządów, sektorami 

polityki i grupami społecznymi w celu rozwiązywania złożonych kwestii 

i wykorzystania różnorodnego potencjału.  

Definiujemy zatem dwa nadrzędne cele: Sprawiedliwa Europa i Zielona Europa, które 

obejmują sześć priorytetów na rzecz rozwoju terytorium Europy jako całości ze 

wszystkimi jej obszarami.  

Podczas przeglądu agendy terytorialnej UE wybuchła pandemia COVID-19, która 

zmieniła sposób kształtowania polityki i wpłynęła na perspektywy rozwoju 

w przyszłości. Skutki pandemii i reakcje polityczne na nią różnią się w zależności od 

obszaru ze względu na różne uwarunkowania, co jest dowodem na to, że terytoria 

mają duże znaczenie i są od siebie w znacznym stopniu zależne. Spójność 

terytorialna powinna odgrywać ważną rolę w procesie odbudowy. Polityka rozwoju 

terytorialnego i współpraca w zakresie wspólnych celów mają zasadnicze znaczenie 

dla zwiększenia odporności gmin, regionów i krajów, a jednocześnie przyczyniają się 

do wzmocnienia procesów ich odbudowy.   

http://territorialagenda.eu/
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Dlaczego musimy podjąć działania 
 
Przeprowadziliśmy przegląd uruchomionej w 2007 r. i zaktualizowanej w 2011 r. 
agendy terytorialnej UE i wzięliśmy pod uwagę ostatnie sprawozdania przekazane 
przez Komisję Europejską, Europejski Komitet Regionów, Grupę Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego oraz Europejską Sieć Obserwacyjną Rozwoju Terytorialnego 
i Spójności Terytorialnej (ESPON).  

Obszary w Europie są bardzo niejednorodne – są tu regiony stołeczne, obszary 
metropolitalne, małe i średnie miasta, obszary podmiejskie, obszary wiejskie, 
wewnętrzne obszary peryferyjne, obszary peryferyjne, obszary najbardziej wysunięte 
na północ, obszary słabo zaludnione, wyspy, obszary przybrzeżne, obszary górskie, 
regiony najbardziej oddalone, regiony transgraniczne, makroregiony, obszary 
dotknięte kryzysem demograficznym oraz obszary przechodzące transformację 
gospodarczą i przemysłową. Każdy z tych obszarów charakteryzuje się innym 
potencjałem rozwojowym i każdy musi mierzyć się z innymi wyzwaniami. Na 
wszystkich poziomach, od niższego niż lokalny po paneuropejski, pogłębiają się 
różnice gospodarcze i społeczne między poszczególnymi obszarami i między ludźmi, 
a wraz z nimi pojawiają się kolejne zagrożenia i presje środowiskowe. Wszystko to 
wynika z efektów skali, nierównego dostępu do rynków i wykwalifikowanej siły 
roboczej, a także różnic w jakości zarządzania i usług publicznych. Ponadto 
połączenia i przepływy między obszarami, zwłaszcza wzdłuż korytarzy 
transportowych, mają wpływ na możliwości wykorzystania potencjału lub reagowania 
na wyzwania.  

Zapewnianie dobrej jakości zarządzania i procesów sprawowania rządów jest ważną 
zasadą przekrojową dla rozwoju lokalnego, regionalnego, krajowego i europejskiego. 
Ma znaczenie dla dobrobytu społeczeństwa i jest warunkiem koniecznym do 
trwałego podniesienia poziomu życia, inwestycji, zaufania społecznego i legitymizacji 
politycznej w perspektywie długoterminowej.  

W obliczu oddalania się od siebie ludzi 
i miejsc konieczne jest podjęcie 
działań związanych ze wzrostem 
nierównowagi i nierówności, np. 
w dziedzinach: 

Konieczne jest podjęcie działań 
w odpowiedzi na wzrastającą presję 
dotyczącą zrównoważonego rozwoju 
i zmiany klimatu, np. w dziedzinach: 

 Jakość życia  

 Usługi użyteczności publicznej  

 Nierówności demograficzne 
i społeczne  

 Cyfryzacja i czwarta rewolucja 
przemysłowa 

 Zatrudnienie i rozwój gospodarczy  

 Współzależności między obszarami  

 Kontekst globalny 

 Zmiana klimatu  

 Utrata różnorodności biologicznej 
i wykorzystanie gruntów 

 Jakość powietrza, gleby i wody 

 Bezpieczna i zrównoważona energia 
po przystępnej  
cenie  

 Sprawiedliwa transformacja  

 Łańcuchy wartości oparte na obiegu 
zamkniętym  

 Natura, krajobraz i dziedzictwo 
kulturowe 

http://territorialagenda.eu/
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Priorytety terytorialne dla Europy   

 

Sprawiedliwa Europa zapewniająca perspektywy na przyszłość dla wszystkich 

obszarów i ludzi 

 

ZRÓWNOWAŻONA EUROPA 

Bardziej zrównoważony rozwój terytorialny wykorzystujący różnorodność Europy 

 Podejmiemy działania, aby zachęcić dzielnice, społeczności, gminy, hrabstwa, 

regiony i państwa członkowskie do współpracy nad odpowiedziami na światowe 

wyzwania społeczne i poprawą warunków pracy, życia i prowadzenia działalności 

gospodarczej na wszystkich obszarach, a także zwiększeniem dobrobytu 

społeczno-gospodarczego, zdolności innowacyjnych, pozycjami w globalnych 

łańcuchach wartości oraz międzynarodową konkurencyjnością w Europie.  

 Zachęcamy decydentów wszystkich szczebli do propagowania modeli rozwoju 

policentrycznego, w którym wszystkie obszary będą odgrywały swoją rolę. 

 Podejmiemy działania, aby zachęcić decydentów na wszystkich szczeblach 

sprawowania rządów do uwalniania niepowtarzalnego potencjału terytoriów 

o szczególnych cechach geograficznych oraz adekwatnego uwzględnienia 

ograniczeń tych obszarów dzięki zintegrowanym i opartym na współpracy 

podejściom. 

REGIONY FUNKCJONALNE  

Zbieżny rozwój lokalny i regionalny, mniej nierówności między obszarami 

 Będziemy poszukiwać dialogu z decydentami w miastach każdej wielkości, mając 

na celu zastosowanie zintegrowanego podejścia opartego na wielopoziomowym 

sprawowaniu rządów. Oznacza to zaangażowanie osób sprawujących rządy na 

różnych szczeblach, w szczególności na szczeblu lokalnym i regionalnym, a także 

różnych sektorów polityki i grup społecznych. 

 Będziemy współpracować z decydentami na szczeblu lokalnym i regionalnym na 

rzecz wzmocnienia współpracy w zakresie długoterminowych strategii 

ukierunkowanych na obszary oraz uwzględnienia zrównoważonych powiązań 

funkcjonalnych między obszarami sąsiadującymi. 

INTEGRACJA PONAD GRANICAMI  

Łatwiejsze życie i praca ponad granicami państwowymi 

 Podejmiemy działania, aby włączyć stabilną współpracę transgraniczną, 

transnarodową i międzyregionalną do makroregionalnych, krajowych, regionalnych 

i lokalnych strategii rozwoju. Wspieramy również opracowywanie, w miarę 

potrzeby, nowych dokumentów strategicznych, a także propagowanie wspólnego 

ich tworzenia z udziałem obywateli żyjących po różnych stronach granic. 

 Zintensyfikujemy dialog z decydentami na wszystkich szczeblach sprawowania 

rządów w celu skoordynowania krajowej polityki sektorowej pomiędzy krajami 

i zmniejszenia istniejących przeszkód na drodze do współpracy. 

http://territorialagenda.eu/
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Zielona Europa chroniąca wspólne środki utrzymania i kształtująca 

transformację społeczną  

 

ZDROWE ŚRODOWISKO  

Lepsze, ekologiczne środki utrzymania, neutralne dla klimatu i odporne miasta 
i regiony 

 Wspieramy opracowywanie rozwiązań opartych na zasobach przyrody, a także 

sieci zielonej i niebieskiej infrastruktury łączących ekosystemy i obszary chronione 

w ramach planowania przestrzennego, gospodarowania gruntami i innych polityk, 

oraz rozwój nowych narzędzi zarządzania kryzysowego na rzecz zwiększenia 

bezpieczeństwa i odporności obszarów.  

 Będziemy szanować naturalne granice wspólnych środków utrzymania Europy 

i zwiększać odporność wszystkich obszarów dotkniętych zmianą klimatu.  

 Skoncentrujemy się na podnoszeniu świadomości i wzmocnieniu pozycji 

społeczności lokalnych i regionalnych w celu ochrony, odbudowy, wykorzystania 

i ponownego wykorzystania ich środowisk (zbudowanych), krajobrazów, 

materialnych i niematerialnych zasobów kulturowych oraz innych unikalnych 

wartości, między innymi za pomocą instrumentów polityki spójności UE, polityki 

rozwoju obszarów wiejskich, planowania przestrzennego lub wszelkich innych 

narzędzi wspomagających zintegrowany rozwój terytorialny lub lokalny. 

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM  

Silne i zrównoważone gospodarki lokalne w zglobalizowanym świecie 

 Wspieramy przejście Europy na gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz rozwój 

lokalnych procesów symbiozy przemysłowej, uwzględniając również potrzebę 

zrównoważonego użytkowania gleby i gruntów.  

 Wspieramy rozwój lokalnych i regionalnych strategii dotyczących gospodarki 

o obiegu zamkniętym, łączących lokalną i globalną gospodarkę.  

 Zachęcamy do wzmacniania zdolności innowacyjnych we wszystkich regionach, 

w tym lokalnych strategii transformacji energetycznej i środków w sektorach 

budownictwa, transportu i biogospodarki. 

ZRÓWNOWAŻONE POŁĄCZENIA  

Zrównoważona łączność cyfrowa i fizyczna obszarów 

 Zachęcamy zainteresowane strony do podjęcia dialogu na temat potrzeby 

odpowiedniego dostępu do szybkich stacjonarnych i mobilnych sieci 

komunikacyjnych na wszystkich obszarach oraz na temat potrzeby posiadania 

infrastruktury cyfrowej o niskim śladzie węglowym i niewielkim wpływie na zdrowie 

ludzi. 

 Będziemy dalej usprawniać powiązania między planowaniem regionalnym 

a rozwojem sieci transeuropejskich (TEN), zwłaszcza wzdłuż korytarzy sieci 

bazowej. Powiązanie wszystkich obszarów z głównymi węzłami transportowymi 

wspiera międzynarodowe połączenia handlowe i możliwości lokalnego rozwoju. 

http://territorialagenda.eu/
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 Zachęcamy urbanistów i planistów w zakresie transportu do badania nowych, 

postępowych społecznie i środowiskowo modeli lokalnej i regionalnej mobilności 

jako usługi oraz do współpracy w zakresie multimodalnej i przyjaznej dla 

środowiska dostępności do ośrodków miejskich i w ich obrębie. 

Wprowadzanie priorytetów w życie 

 

Priorytety określone w agendzie terytorialnej UE 2030 muszą znaleźć wsparcie 

w działaniach zaangażowanych podmiotów. Tylko wtedy można odpowiednio zająć 

się priorytetami agendy terytorialnej UE oraz obawami dotyczącymi nierówności 

przestrzennych i przejścia na gospodarkę neutralną pod względem emisji dwutlenku 

węgla/neutralną dla klimatu. Łącznie działania te powinny wzmocnić  

 wielopoziomowe sprawowanie rządów; 

 podejścia ukierunkowane na konkretny obszar;  

 oddziaływania terytorialne i spójność terytorialną skoordynowanej polityki 

sektorowej;  

 współpracę między terytoriami;  

 spójność terytorialną na szczeblu europejskim;  

 spójność terytorialną na poziomie transgranicznym, transnarodowym, 

międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym oraz 

 wkład państw członkowskich i państw ościennych w spójność terytorialną.  

Stosowanie agendy terytorialnej UE opiera się na nieformalnej wielopoziomowej 

współpracy między państwami członkowskimi, władzami na szczeblu niższym niż 

krajowy, Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim, Europejskim Komitetem 

Regionów, Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, Europejskim 

Bankiem Inwestycyjnym i innymi odpowiednimi podmiotami. Na stosowanie agendy 

terytorialnej UE korzystnie wpłynęłaby współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi 

za agendę miejską, nową kartę lipską, politykę spójności UE i politykę rozwoju 

obszarów wiejskich, wdrożenie planu odbudowy dla Europy oraz makroregionalne 

strategie UE i strategie na rzecz basenu morskiego. 

Działania wprowadzające w życie agendę terytorialną UE można podejmować na 

każdym szczeblu sprawowania rządów i mogą się one różnić pod względem 

charakteru i ogólnego celu. Wzywa się wszystkie najważniejsze podmioty do 

realizacji agendy terytorialnej UE w ramach standardowych uprawnień.  

Działania pilotażowe demonstrują, testują i rozwijają praktyki przyczyniające się do 

osiągnięcia priorytetów agendy terytorialnej UE w celu inspirowania do wspólnych 

działań w całej Europie. Zachęca się wszystkie podmioty do szczegółowego 

zapoznania się z tymi działaniami, czerpania z nich inspiracji oraz przedstawiania 

propozycji nowych działań.  

 

http://territorialagenda.eu/
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Działania następcze 

 

Wzywamy przyszłe prezydencje w Radzie UE do prowadzenia działań następczych 

w odniesieniu do agendy terytorialnej UE 2030 oraz dalszego wzmacniania 

związanych z nią działań informacyjnych, jej stosowania i zarządzania nią:  

 Informowania o postępach w zakresie stosowania agendy terytorialnej UE oraz 

upamiętnienia 25. i 30. rocznicy Europejskiej Perspektywy Rozwoju 

Przestrzennego (1999 r.) w 2024 r. i 2029 r., a także 20. rocznicy agendy 

terytorialnej UE (2007 r.) w 2027 r. 

 Stosowania agendy terytorialnej UE z uwzględnieniem dyskusji na temat 

postępów, w tym działań pilotażowych.  

 Zarządzania z myślą o inwentaryzacji w 2024 r., z uwzględnieniem przeglądów 

systemu zarządzania, postępów w realizacji i adekwatności priorytetów. Powyższe 

działania będą prowadzone w świetle przygotowań dotyczących unijnej polityki 

spójności na okres po 2027 r. Wzywa się prezydencję w Radzie UE do 

zorganizowania w pierwszej połowie 2025 r. nieformalnego posiedzenia na 

poziomie ministerialnym, a sformułowane na nim wnioski wpłyną na kształt decyzji 

dotyczącej możliwego odnowienia agendy terytorialnej UE 2030.  

 

 

Procedura zgłaszania 
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