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“Szanowne koleżanki i koledzy, szanow-
ni partnerzy, ten 13 już newsletter 
Intergrupy URBAN jest ostatnim w 

mijającej kadencji. Było mi bardzo miło, że 
mogłem przewodniczyć Intergrupie URBAN 
przez ostatnie 5 lat i uważam, że powinniśmy 
być dumni z tego, co udało nam się wspólny-
mi siłami dokonać. W tym czasie dołączyli do 
Intergrupy eurodeputowani z większości kra-
jów członkowskich UE i jednocześnie wszyst-
kich frakcji politycznych i prawie wszystkich 
komisji parlamentarnych. Otrzymywaliśmy 
również wsparcie od nowych partnerów, od 
organizacji lokalnych, aż po europejskie, 
reprezentujące interesy miast oraz działające w różnych dziedzinach związanych z rozwo-
jem miejskim. Dziś współpracujemy już z 83 partnerami.” 

        Jan Olbrycht
        Przewodniczący Intergrupy URBAN 

“W ciągu ostatnich pięciu lat zorganizowaliśmy 27 konferencji i ponad 30 
spotkań, dotyczących aspektów związanych z transportem, mieszkalnictwem, 

bioróżnorodnością, ale także kulturą, zrównoważonym wzrostem czy urbanistyką. 
Członkowie Intergrupy ściśle śledzili to, co działo się w różnych komisjach w Parlamen-
cie Europejskim. Monitorowali najświeższe przedsięwzięcia oraz bronili spraw związanych 
z miastami w różnych dziedzinach. Co więcej, nasi członkowie i partnerzy byli bardzo 
zaangażowani w negocjacje dotyczące polityki spójności UE po 2013 roku, a w szczególności 
w wymiar miejski w rozporządzeniach dotyczących funduszy strukturalnych. Jesteśmy 
dumni z zainicjowania dwóch działań przygotowawczych: “RURBAN”, której priorytetem 
było zacieśnienie partnerstwa pomiędzy terenami miejskimi i wiejskimi, a także będącego 
na etapie przygotowawczym projektu “Miasta Świata: współpraca UE z krajami trzecimi 
na rzecz rozwoju miejskiego”. 
Z zainteresowaniem przyglądaliśmy się procesowi symbolicznej zmiany nazwy Dyrekcji 
generalnej ds. polityki regionalnej i miejskiej (DG REGIO), do której dodany został właśnie 
aspekt miejski. Z zadowoleniem przyjęliśmy niedawne rozpoczęcie konsultacji na temat 
potrzeby stworzenia Agendy miejskiej UE (Urban Agenda) podczas forum miejskiego 
“CiTIEs. Miasta przyszłości - inwestowanie w Europę”, które odbyło się w połowie lutego 
w Brukseli. Wzmocnienie bezpośredniej współpracy i dialogu pomiędzy Unią Europejską a 
miastami jest podstawą w pomaganiu władzom lokalnym, które na co dzień stawiają czoła 
wyzwaniom środowiskowym, finansowym czy demograficznym. Stwierdzamy z dużym za-
dowoleniem, że coraz więcej mówi się o europejskiej polityce miejskiej, o którą Intergrupa 
URBAN zabiegała przez wiele lat.
Mamy nadzieję, że Intergrupa URBAN będzie kontynuowała swoją misję wraz z nowymi 
członkami i pomysłami”.
        
        Zarząd Intergrupy URBAN
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FUNDUSZE STRUKTURALNE

Wymiar miejski polityki spójności na lata 2014-2020

W ostatnich latach wielu członków Inter-
grupy URBAN było bezpośrednio 

zaangażowanych w przygotowania unijnego 
prawodawstwa, zwłaszcza dotyczącego wątku 
miejskiego. W 2011 roku Oldřich Vlasák 
(EKR, Republika Czeska) był sprawozdawcą 
raportu w sprawie europejskiej agendy miej-
skiej i jej przyszłości w polityce spójności. 
Ostatnio nasi członkowie i partnerzy byli 
aktywnie zaangażowani w negocjacje pa-
kietu rozporządzeń polityki spójności na 
lata 2014-2020, który Komisja Europejska 
zaprezentowała w październiku 2011 roku, 
a który został ostatecznie zatwierdzony w 
listopadzie 2013 roku. Po raz pierwszy KE 
zaproponowała obowiązkowy wymiar miej-
ski w polityce spójności, który Intergrupa 
silnie poparła. Jan Olbrycht (EPL, Polska) 
był sprawozdawcą rozporządzenia EFRR, a 
Lambert van Nistelrooij (EPL, Holandia) 
współsprawozdawcą rozporządzenia w spra-
wie wspólnych przepisów, będących dwoma 
kluczowymi rozporządzeniami definiującymi
przyszłe zapisy dla miast. Ponadto kilku 
członków Intergrupy było tzw. sprawozdaw-
cami cieniami innych rozporządzeń zawartych 
w tym pakiecie.
Dzięki pracy Intergrupy URBAN wymiar 
miejski polityki spójności na lata 2014-
2020 został wzmocniony. Z zadowoleniem 
przyjęliśmy zapisy o obowiązkowej alokacji 
5% krajowej puli EFRR na rzecz zintegrowa- 
nych projektów dotyczących zrównoważonego 
rozwoju miejskiego w funkcjonalnych ob-
szarach miejskich, zamiast, jak proponowała 
Komisja Europejska, w  miastach. Bar-
dzo zabiegaliśmy o obowiązkowe oddele-
gowywanie części zadań do władz miejskich. 
Wiele priorytetów inwestycyjnych zostało 
opracowanych przede wszystkim dla miast, aby 
mogły one sprostać wyzwaniom dotyczącym 
wydajności energetycznej w budyn- 
kach użyteczności publicznej czy mieszkal-
nictwie. Co więcej, wspieraliśmy decyzję o 
przeznaczeniu 330 milionów euro na bada-
nia i projekty pilotażowe testujące nowe 
rozwiązania związane ze zrównoważonym 
rozwojem miejskim. Aby uniknąć dublo-
wania się kompetencji, lobbowaliśmy na 
rzecz zastąpienia proponowanej Platformy 
rozwoju miejskiego dla 300 miast, przez 
Sieć na rzecz rozwoju obszarów miejskich. 

Sieć ta będzie ograniczona do monitorowa-
nia wdrażania innowacyjnych działań oraz 
wykorzystania obowiązkowych 5% EFRR 
przeznaczonych na zintegrowane działania na 
obszarach miejskich. Ponadto, z satysfakcja 
przyjęliśmy wprowadzenie dwóch nowych in-
strumentów rozwoju terytorialnego: Rozwój 
lokalny kierowany przez społeczność (RLKS), 
który ma pozwolić włączyć mieszkańców i in-
teresariuszy w realizację lokalnych strategii 
rozwoju, oraz Zintegrowane inwestycje tery-
torialne (ZIT), skupiające się na podejściu 
terytorialnym w rozwiązywaniu problemów 
i podejmowaniu wyzwań, pozwalając łączyć 
różne elementy dużych strategii i programów 
dotyczących tej samej kwestii. 
Intergrupa URBAN będzie w dalszym ciągu 
obserwowała, jak kraje członkowskie i 
europejskie miasta podejmują miejskie 
wyzwania wykorzystując nowe instrumenty.

http://ec.europa.eu/social@EU_Regional @EU_Socialhttp://ec.europa.eu/inforegio
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DZIAŁANIA PRZYGOTOWAWCZE

Intergrupa URBAN wspierała partnerstwo
wiejsko-miejskie oraz współpracę UE z krajami trzecimi

W mijającej kadencji Intergrupa URBAN 
skutecznie przeforsowała propozycję 

dwóch działań przygotowawczych w ra-
mach rocznych ram budżetowych UE. Po za-
twierdzeniu finansowania obu projektów w
Parlamencie Europejskim oddelegowano je 
do Komisji Europejskiej, która zajęła się ich 
wdrażaniem.
Projekt “RURBAN, Partnerstwo dla 
zrównoważonego miejsko-wiejskiego ro-
zwoju” został zainicjowany w 2010 roku i 
otrzymał dotację w wysokości 2 milionów euro 
z budżetu UE na lata 2011 i 2012. Głównym 
celem tego projektu było zbadanie poten-
cjalnej roli współpracy miast i obszarów pod-
miejskich w zwiększaniu konkurencyjności 
regionalnej i spójności terytorialnej. O efek-
tywnym partnerstwie miejsko-wiejskim dys-
kutowano podczas konferencji między innymi 
w Metz (listopad 2012), Warszawie (kwiecień 
2013), Bolonii (październik 2013) oraz pod-
czas podsumowującej projekt konferencji w 
Brukseli, która odbyła się w styczniu 2014 
roku. 
To działanie przygotowawcze było realizowa-
ny przez Komisję Europejską przez dwa lata 
i zostało zakończone publikacją dwóch rapor- 
tów: “Partnerstwo dla zrównoważonego 

roz-woju miejsko-wiejskiego: istniejące do-
wody”, przygotowanego przez niemieckie 
Stowarzyszenie na rzecz Mieszkalnictwa oraz 
Rozwoju Miejskiego i Przestrzennego, oraz 
raportu OECD “Partnerstwo obszarów miej-
skich i wiejskich: zintegrowane podejście dla 
rozwoju gospodarczego”.
Drugie z kolei działanie przygotowawcze do-
tyczy międzynarodowego wymiaru polityki 
regionalnej i miejskiej UE. “Miasta Świata: 
współpraca UE z krajami trzecimi na rzecz 
rozwoju miejskiego” za nadrzędny cel stawia 
sobie wymianę doświadczeń i dobrych praktyk 
pomiędzy UE a krajami trzecimi w kontekście 
rozwoju terytorialnego. Szczególny nacisk 
postawiono na rozwój miejski, partnerstwo 
między obszarami miejskimi i wiejskimi oraz 
miejską współpracę transgraniczną. 
Z budżetem sięgającym 2 milionów euro 
na 2014 i 2015 rok, projekt będzie wspierał 
prowadzenie trwającego dialogu politycznego 
w ramach stosunków zewnętrznych UE oraz 
współpracę w dziedzinie urbanizacji z jej par-
tnerami strategicznymi takimi jak Brazylią, 
Chinami, Indiami czy Japonią. Większość 
działań w ramach tego projektu rozpocznie 
się w drugim kwartale 2014 roku.
Więcej informacji o projekcie RURBAN

W ciągu ostatnich pięciu lat, Intergrupa 
URBAN zorganizowała około 27 konfe-

rencji i wydarzeń w Brukseli oraz 31 spotkań 
odbywających się głównie w Strasburgu. 
Podczas nich poruszano różnorodne zagad-
nienia związane z problemami i wyzwaniami 
obszarów miejskich, w tym kwestie dostoso-
wania do zmian klimatycznych, mobilności w 
miastach, mieszkalnictwa, czy rewitalizacji. 
Członkowie i partnerzy Intergrupy URBAN 
zajmowali się również tematem zintegro- 
wanego zarządzania w miastach oraz 
omawiali nowe koncepcje zarzadzania miej-
skiego takie jak “smart cities”. Co więcej, 
czynnie brali udział w debatach o wdrażaniu 
polityk UE, zaznaczając rolę współpracy 
miejsko-wiejskiej, wymiaru miejskiego poli-
tyki spójności oraz konieczność prowadze-
nia dialogu UE z krajami trzecimi. Znacząca 

większość tych wydarzeń była organizowa-
na przy udziale najbardziej aktywnych par-
tnerów Intergrupy. 
Oprócz konferencji i spotkań w Brukseli 
i Strasburgu, wielu członków Intergrupy 
organizowało coroczne wydarzenia w swoich 
krajach. Do nich zaliczamy między innymi 
praską konferencję Oldřicha Vlasáka (EKR, 
Republika Czeska) oraz międzynarodową 
konferencję “Miasto-Zarządzanie Miastem”, 
organizowaną przez Jana Olbrychta (EPL, 
Polska) w Katowicach. 
Przedstawiciele Intergrupy URBAN byli 
również zapraszani do uczestnictwa w wielu 
międzynarodowych konferencjach w Euro-
pie i na świecie, aby zaprezentować stano-
wisko Intergrupy w kwestii rozwoju miej-
skiego. Intergrupa URBAN uczestniczyła w 
5 i 6 Światowym Forum Miejskim organizo-

PODSUMOWANIE
Konferencje i spotkania Intergrupy URBAN

© Intergrupa URBAN
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(1) Jan Olbrycht (EPL, Polska) otrzymał od The Parliament Magazine nagrodę MEP Awards 2014 za działalność Intergrupy URBAN w kategorii “Zrównoważone środowisko 
zurbanizowane”, tak jak (2) Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (EPL, Francja) w kategorii “Rozwój regionalny”. (3) Danuta Hübner (EPL, Polska) i (4) Lambert van Nistel-
rooij (EPL, Holandia) zostali odznaczeni w tej samej kategorii w 2011, 2012 i 2013 roku. © The Parliament Magazine

MEP AWARDS 2014
Intergrupa URBAN zdobywcą nagrody

W połowie marca, poseł Jan Olbry-
cht (EPL, Polska) otrzymał nagrodę 

MEP Awards 2014 przyznawaną dla naj-
lepszego europosła przez The Parliament 
Magazine, w kategorii “Zrównoważone 
środowisko zurbanizowane” za jego pracę, 
jako przewodniczącego Integrupy URBAN. 

Organizatorzy nazwali go “obrońcą miast, 
jako siły napędzającej gospodarkę krajową 
i regionalną”. Wyjątkowo, w dziesiątej edy-
cji MEP Awards, parlamentarzyści zostali 
wyróżnieni, nie tylko za pracę w poprzed-
nim roku, ale za całokształt ich działalność w 
kończącej się kadencji PE. 

wanym przez ONZ-Habitat w Rio de Janeiro 
(Brazylia) w 2010 roku i Neapolu (Włochy) w 
2012 roku. Nasi członkowie wystąpili również 
w 2010 roku na seminarium “Zrównoważone 
Finanse Miast” zorganizowanym przez Ur-
ban Age Institute oraz Akademię Nauk w 
Nowym Yorku oraz w seminarium “Zdrowe 
Miasta” w Szanghaju (Chiny). Wreszcie, 
eurodeputowani Intergrupy uczestniczyli 
w debacie nad kształtem Agendy miejskiej 
UE podczas nieformalnego spotkania mi- 
nistrów odpowiedzialnych za rozwój miejski 
w Toledo (Hiszpania) w 2010 roku oraz na 
Europejskim Szczycie Miast i Regionów w 
Kopenhadze (Dania) w 2012. Przyczynili się 
oni również do zainicjowania stosunków UE 
z Chinami podczas Forum Burmistrzów UE-
Chiny w Brukseli w 2012 roku.
Co wiecej, członkowie Intergrupy URBAN 
byli ekspertami na licznych konferencjach, 
w zależności od ich dziedziny specjalizacji. 
I tak Jan Olbrycht, jako przewodniczący 
Intergrupy oraz sprawozdawca Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

(EFRR) występował na temat wymiaru miej-
skiego polityki spójności, zarządzania miej-
skiego, współpracy terytorialnej, mobilności 
w miastach oraz na temat instrumentów 
finansowych; Karima Delli (Zieloni/EFA, 
Francja) zajmowała się kwestiami energii, 
zmianami klimatycznymi i mieszkalnictwem; 
Peter Simon (S&D, Niemcy) podejmował 
tematykę współpracy obszarów miejskich i 
wiejskich oraz zarządzania regionami metro-
politarnymi; Lambert van Nistelrooij (EPL, 
Holandia) inteligentną specjalizacją; Marie-
Thérèse Sanchez-Schmid MEP (EPL, 
Francja) była ekspertem ds. kultury; Cris-
tina Gutiérrez-Cortines (EPL, Hiszpania) 
zajmowała się urbanistyką i dziedzictwem 
kulturowym historycznych miast Europy; 
natomiast Oldřich Vlasák (EKR, Repub-
lika Czeska) nowoczesnymi technologiami 
i transportem miejskim. Poseł Vlasák, jako 
wiceprzewodniczący Związku Miast Republiki 
Czeskiej został również ponownie wybrany 
wiceprzewodniczącym Rady Gmin i Regionów 
Europy, jednego z partnerów Intergrupy.

© Intergrupa URBAN



AGENDA MIEJSKA UE
Efektywniejsze podejmowanie wyzwań

rozwoju miejskiego

Podczas niedawnej konferencji CiTIEs, 
Komisja Europejska oficjalnie rozpoczęła

konsultacje w sprawie Agendy miejsk-
iej UE. W połowie lutego, organ wykonaw-
czy UE opublikował dokument nakreślający 
wyzwania dla przyszłości europejskich miast 
oraz rozpoczął debatę dotyczącą stworzenia 
europejskiej Agendy miejskiej. 
Komisja zauważyła, że obszary miejskie, 
które skupiają 2/3 ludności UE, to miejsca, 
w których możliwości i zagrożenia związane 
ze zrównoważonym rozwojem zbiegają się.  
Komisja zaakcentowała konieczność odpowie- 
dniego dopasowania europejskich i kraj-
owych polityk do rzeczywistości obszarów 
miejskich, na których są one wdrażane, 
aby te były jak najbardziej efektywne. 
Podkreślono również, że rozwój obszarów 
miejskich nie może być odizolowany od szer- 
szych ram polityki europejskiej. Wręcz 
przeciwnie, coraz więcej polityk UE powin-
no być wyraźnie kierowanych do obszarów 
miejskich. Przyznano, że jakkolwiek poro-
zumienie w kwestii wytycznych dla rozwoju 
miejskiego w Europie zostało osiągnięte, to 
wciąż brakuje wyraźnych celów i narzędzi. 
Według Komisji, Agenda miejska UE mogłaby 

przyczynić się do osiągnięcia celów strategii 
Europa 2020. Poprzez redukcję i wzmoc-
nienie wymiaru miejskiego w różnych polity-
kach unijnych, Agenda miejska mogłaby być 
dobrym narzędziem poprawy ogólnej jakości 
polityk. Agenda określiłaby i wzmocniłaby rolę 
miast w procesie wdrażania i przyczyniłaby 
się do lepszej koordynacji pomiędzy różnymi 
poziomami zarządzania. W pierwszym eta-
pie debaty, Komisja zaproponowała refleksję
nad trzema kluczowymi pytaniami:
 • Dlaczego Agenda miejska jest 
potrzebna? Jaki jest główny cel jej ustano-
wienia? 
 • Jaki powinien być jej kształt? Czy 
powinien być to instrument koordynacji, 
ogólna strategia, plan działania czy może 
wytyczne? Czy powinna skupiać się na 
określonych sprawach?
 • W jaki sposób powinno się ją 
wdrożyć? Czy powinna ona wprowadzić 
nową metodę współpracy pomiędzy Unią, 
państwami członkowskimi i innymi aktora-
mi?
Następna strona: opinie niektórych part-
nerów Intergrupy URBAN na temat Agendy 
miejskiej UE

Każdego roku, organizacje pozarządowe i in-
teresariusze typują nazwiska najbardziej ak-
tywnych eurodeputowanych. The Parliament 
Magazine nominuje tylko trzech kandydatów 
w różnych kategoriach, a wszyscy posłowie 
w głosowaniu wybierają najlepszych. 
“Przede wszystkim, chciałbym podziękować 
wszystkim moim kolegom, posłom do Parla-
mentu Europejskiego i oczywiście wszystkim 
partnerom Integrupy URBAN. Razem robimy 
wiele interesujących rzeczy” powiedział Jan 
Olbrycht podczas ceremonii wręczenia na-
gród. 
W tym roku, tę prestiżową nagrodę otrzymała 

również inna członkini Integrupy URBAN, 
eurodeputowana Marie-Thérèse Sanchez 
Schmid (EPL, Francja). Sprawozdawczy-
ni dyrektywy w sprawie interoperacyjności 
systemu kolei w Komisji REGI otrzymała 
nagrodę w kategorii “Rozwój regionalny”. 
W czasie ostatniej kadencji, w latach 2009-
2014, wielu członków Integrupy URBAN było 
nominowanych do tej nagrody. Kilku z nich 
zostało nagrodzonych, m.in. była Komisarz 
i przewodnicząca Komisji REGI Danuta 
Hübner (EPL, Polska) w 2013 roku i eu-
rodeputowany Lambert van Nistelrooij 
(EPL, Holandia) w 2011 i 2012.

“Po wielu latach rozmów na temat wymiaru miejskiego polityki spójności i mając 
na uwadze wiele pozytywnych doświadczeń europejskiej inicjatywy URBAN I i II, z 
satysfakcją zauważam, że coraz częściej mówi się o europejskiej polityce miejskiej” 
podkreślił eurodeputowany Jan Olbrycht (EPL, Polska).
“Jej elementy są już obecne w wielu politykach UE, ale dziś, po raz pierwszy, zda-
jemy sobie sprawę z procesu jej tworzenia. Okres programowania 2014-2020 będzie 
pierwszym egzaminem dla tego nowego podejścia”, dodał.
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Agenda miejska UE jest inicjatywą, która zachęca, aby nadać większe zna-
czenie władzom lokalnym, czytamy w oficjalnym stanowisku Rady Gmin i Re-

Energy Cities wierzy, że przyszła 
Agenda miejska UE powinna mieć na 
celu zdefiniowanie nowego modelu
zarządzania, który wzmocniłby udział 
władz lokalnych w tworzeniu strategii 
UE, co szczegółowo opisaliśmy w ofi-
cjalnym stanowisku. 
Agenda miejska mogłaby być zain-
spirowana cieszącym się sukcesem 
Konwentem Burmistrzów, opierającym 
się na dobrowolnym zobowiązaniu 
sygnatariuszy do udzielenia pomo-
cy UE i państwom członkowskim w 
osiągnięciu celów klimatycznych i ener-
getycznych. Pozwolił on wygenerować 
wielopoziomową współpracę, a 
uczestniczącym w nim samorządom 
udało się zaangażować mieszkańców i 
podmioty lokalne. 
Energy Cities uważa, że ten nowy mo-
del zarządzania powinien być powielany 
w innych domenach, ponieważ pozwala 
wszystkim podmiotom przyczynić się 
do realizacji wspólnych celów oraz wz-
macnia władze lokalne do wykorzysta-
nia w pełni ich potencjału. 

W oficjalnym stanowisku, EURO- 
CITIES przekonuje, że europej-
ska Agenda miejska powinna  być 
oparta na praktycznym, spójnym 
i skoordynowanym podejściu. 

Opinie niektórych partnerów Intergrupy URBAN na temat Agendy miejskiej UE 

Agenda miejska UE musi objąć wszystkie miasta,
niezależnie od ich wielkości

gionów Europy (CEMR). Nasuwa się pytanie, w jaki sposób zostanie ona zaadaptowana 
do potrzeb miast i regionów. Po pierwsze, biorąc pod uwagę, że prawie 80% mieszkańców 
obszarów wiejskich żyje w pobliżu terenów miejskich, Komisja Europejska powinna wziąć 
pod uwagę współzależności między miastami, a otaczającymi je obszarami. W wielu 
przypadkach, partnerstwa miast i wsi zdają się być najlepszym rozwiązaniem w kwestii 
dostawy usług, a ponadto w zaspakajaniu potrzeb mieszkańców. Po drugie, ważnym jest, 
aby określenie “miejski” było rozumiane, jako obejmujące wszystkie miasta: od małych, 
po średnie, jak i duże metropolie. Te dwie kluczowe kwestie zostały przedstawione pod-
czas spotkania roboczego z członkami Intergrupy URBAN, które odbyło się w 19 lutego 
2014 roku w Parlamencie Europejskim.

Agenda miejska UE, 
nowy model
zarządzania

Agenda miejska UE
dla i z miastami

Powinna pozwolić na bliższą współprace 
miast, UE i rządów oraz na opracowanie 
bardziej jednolitych polityk. Wstępne pro-
pozycje EUROCITIES dotyczące konkret-
nych działań w celu wdrążenia Agendy 
miejskiej sugerowały m.in. powołanie 
koordynatora miejskiego, który miałby 
wspierać komisarza ds. polityki regional- 
nej i miejskiej we włączaniu wymiaru miej-
skiego w różne polityki UE. Istniejące me-
tody bezpośrednio angażujące miasta w 
rozwój strategii UE powinny być przeanali- 
zowane, a ich dalszy rozwój rozważony. 
Wizyty studyjne w miastach i spotkania z 
burmistrzami powinny być obowiązkową 
częścią programów wizyt europejskich 
komisarzy w państwach członkowskich. 
Ponadto, EUROCITIES sugeruje, aby 
trwające w dniach 17-18 lutego Fo-
rum miejskie było precedensem do, 
odbywającego się, co dwa lata, szczytu 
miejskiego zrzeszającego władze UE, kra-
jowe i miejskie.
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Peter Simon - ASP 12G146 - peter.simon@europarl.europa.eu - tel. : +32 (0)2 28 455 58
Rui Tavares - ASP 07F265 - rui.tavares@europarl.europa.eu - tel. : +32 (0)2 28 456 52

http://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CEMR_First_Contribution_to_an_EU_Urban_Agenda_EN.pdf
http://www.energy-cities.eu/IMG/pdf/140307_eu-urban-agenda_position_paper.pdf
http://www.energy-cities.eu/IMG/pdf/140307_eu-urban-agenda_position_paper.pdf
http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/EU%20Urban%20Agenda_stmt%20Feb%202014_FINAL.pdf

