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Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Bastiaan Belder, Graham Booth, Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz 
Piotrowski, Vladimír Železný

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 1

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 2
Αιτιολογική αναφορά 1

- έχοντας υπόψη το σχέδιο Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης και 
ειδικότερα τα άρθρα I-3, I-14, II-96, III-220, III-365, παράγραφος 3 και το άρθρο 8 
του πρωτοκόλλου για την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας,

Or. fr
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Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 3
Αιτιολογική αναφορά 2

- έχοντας υπόψη (διαγραφή) τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
όπως τροποποιήθηκαν με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη και με τη Συνθήκη του 
Μάαστριχτ, τη Συνθήκη του Άμστερνταμ και τη Συνθήκη της Νίκαιας, και ειδικότερα 
τα άρθρα 158 και 159,

Or. fr

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 4
Αιτιολογική αναφορά 12

- έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του άτυπου Συμβουλίου (διαγραφή) των 
υπουργών σχετικά με την περιφερειακή πολιτική και την εδαφική συνοχή στις 20
και 21 Μαΐου 2005 και την πρόθεσή του να συντάξει, έως το 2007, το έγγραφο με 
τίτλο «The Territorial State and Perspectives of the European Union» (Εδαφικό 
κράτος και προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης),

Or. fr

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 5
Αιτιολογική αναφορά 12α (νέα)

12α. έχοντας υπόψη τον «Ευρωπαϊκό Αστικό Χάρτη» που υιοθετήθηκε από το 
Συμβούλιο της Ευρώπης στις 18 Μαρτίου 1992 και τη «Νέα Χάρτα της Αθήνας» 
που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολεοδόμων στη Λισαβόνα στις 20 
Νοεμβρίου 2003·

Or. fr

Τροπολογία: Bastiaan Belder, Graham Booth, Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz 
Piotrowski, Vladimír Železný

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη Α, εισαγωγική πρόταση

Α. εκτιμώντας ότι οι πόλεις και τα αστικά συγκροτήματα ή περιοχές, συγκεντρώνουν το 
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78% του πληθυσμού και ότι αντιπροσωπεύουν:

Or. en

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη Α

Α. εκτιμώντας ότι οι πόλεις συγκεντρώνουν το 78% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ότι αντιπροσωπεύουν:

– ένα χώρο όπου συγκεντρώνονται οι πιο πολυσύνθετες προκλήσεις (κοινωνικός 
αποκλεισμός, χωρικός και εθνοτικός διαχωρισμός, ανασφάλεια, ναρκωτικά, 
ρύπανση, μολυσμένα πρώην βιομηχανικά εδάφη, λαθρεμπόριο, ανεργία, έλλειψη 
ανταγωνιστικότητας, φτώχεια,...)

– ένα χώρο όπου οικοδομείται το μέλλον: πανεπιστήμια, κέντρα ερευνών...,

Or. fr

Τροπολογία: Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη Α, παύλα 1

– ένα χώρο όπου συγκεντρώνονται οι πιο πολυσύνθετες και επαναλαμβανόμενες
προκλήσεις (κοινωνικός αποκλεισμός, χωρικός και εθνοτικός διαχωρισμός, έλλειψη 
στέγασης, ανασφάλεια, ναρκωτικά, ρύπανση, μολυσμένα πρώην βιομηχανικά εδάφη, 
λαθρεμπόριο, ανεργία, έλλειψη ανταγωνιστικότητας, φτώχεια,...)

Or. en

Τροπολογία: Gisela Kallenbach

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη Α, παύλα 1

– ένα χώρο όπου συγκεντρώνονται οι πιο πολυσύνθετες προκλήσεις (κοινωνικός 
αποκλεισμός, χωρικός και εθνοτικός διαχωρισμός, ανασφάλεια, ναρκωτικά, έλλειψη 
στέγης, ρύπανση, μολυσμένα πρώην βιομηχανικά εδάφη, λαθρεμπόριο, ανεργία, 
έλλειψη ανταγωνιστικότητας, φτώχεια,...)
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Or. en

Τροπολογία: Gisela Kallenbach

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη Α, παύλα 1α (νέα)

- ένα χώρο ο οποίος επί του παρόντος αντιμετωπίζει μείζονες δημογραφικές αλλαγές 
(γήρανση και μείωση του πληθυσμού, αναδιάρθρωση της αγοράς εργασίας, κλπ.)

Or. en

Τροπολογία: Bastiaan Belder, Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír 
Železný

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη Β

Β. εκτιμώντας ότι οι πόλεις και τα αστικά συγκροτήματα ή περιοχές, ιδιαίτερα οι πόλεις 
μικρού και μεσαίου μεγέθους, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες της περιφερειακής 
ανάπτυξης και της υλοποίησης των στόχων της Λισαβόνας και του Γκέτεμποργκ,

Or. en

Τροπολογία: Zita Gurmai

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη Β

Β. εκτιμώντας ότι οι πόλεις, περιλαμβανομένων των πόλεων μικρού και μεσαίου 
μεγέθους, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες της περιφερειακής ανάπτυξης και της 
υλοποίησης των στόχων της Λισαβόνας και του Γκέτεμποργκ,

Or. en

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη Β

Β. εκτιμώντας ότι οι πόλεις, περιλαμβανομένων των πόλεων μικρού και μεσαίου 
μεγέθους, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες της περιφερειακής ανάπτυξης και της 
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υλοποίησης των στόχων της Λισαβόνας και του Γκέτεμποργκ,

Or. en

Τροπολογία: Bastiaan Belder

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη Β

Β. εκτιμώντας ότι οι πόλεις, περιλαμβανομένων των πόλεων μικρού και μεσαίου 
μεγέθους, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες της περιφερειακής ανάπτυξης και της 
υλοποίησης των στόχων της Λισαβόνας και του Γκέτεμποργκ,

Or. en

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη Β

Β. εκτιμώντας ότι οι πόλεις, ιδιαίτερα οι πόλεις μικρού και μεσαίου μεγέθους, αποτελούν 
κρίσιμους παράγοντες της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης και της υλοποίησης 
των στόχων της Λισαβόνας και του Γκέτεμποργκ,

Or. fr

Τροπολογία: Bastiaan Belder, Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír 
Železný

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη Β

Β. εκτιμώντας ότι οι πόλεις, ιδιαίτερα οι πόλεις μικρού και μεσαίου μεγέθους, αποτελούν 
κρίσιμους παράγοντες της περιφερειακής ανάπτυξης και της υλοποίησης των
αναθεωρημένων στόχων της Λισαβόνας και του Γκέτεμποργκ,

Or. en
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Τροπολογία: Bastiaan Belder, Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír 
Železný

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. εκτιμώντας το μεγάλο χάσμα που υπάρχει όσον αφορά την αστική πολιτική μεταξύ 
των 25 κρατών μελών, ιδιαίτερα από το γεγονός της διεύρυνσης κατά 10 νέα κράτη 
μέλη τα οποία συχνά δεν έχουν σαφή και συνολική αστική πολιτική η οποία να 
ασκείται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο,

Or. en

Τροπολογία: Bastiaan Belder, Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír 
Železný

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη Ε

Ε. εκτιμώντας ότι οι πόλεις και τα αστικά συγκροτήματα ή περιοχές αποτελούν μέρος 
του περιφερειακού εδάφους, (διαγραφή) και ότι μια βιώσιμη αστική ανάπτυξη πρέπει 
να πραγματοποιηθεί σε αρμονία με τις περιαστικές και τις γειτνιάζουσες αγροτικές 
ζώνες,

Or. en

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη Ε

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr

Τροπολογία: Bastiaan Belder

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη Ε

Ε. εκτιμώντας ότι οι πόλεις αποτελούν μέρος του περιφερειακού εδάφους και ότι η 
Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης προάγει την εδαφική συνοχή από 
την οποία θα προκύψει μια βιώσιμη αστική ανάπτυξη, η οποία πρέπει να 
πραγματοποιηθεί από τα κράτη μέλη σε αρμονία με τις περιαστικές και τις 
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γειτνιάζουσες αγροτικές ζώνες,

Or. en

Τροπολογία: Bastiaan Belder, Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír 
Železný

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. εκτιμώντας ότι οι προβληματικές των πόλεων και των αστικών συγκροτημάτων ή 
περιοχών συνεπάγονται ταυτόχρονα τη συμμετοχή των πολιτικών που είναι αρμόδιοι 
για τη λήψη αποφάσεων, της κοινωνίας των πολιτών, των οικονομικών και 
κοινωνικών παραγόντων και των περιφερειακών ομάδων συμφερόντων,

Or. en

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. εκτιμώντας ότι οι προβληματικές των πόλεων συνεπάγονται ταυτόχρονα τη 
συμμετοχή των πολιτικών που είναι αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων, των δημοσίων 
υπαλλήλων, της κοινωνίας των πολιτών, των οικονομικών και κοινωνικών 
παραγόντων και των περιφερειακών ομάδων συμφερόντων, περιλαμβανομένων των 
ενώσεων πόλεων και δήμων,

Or. en

Τροπολογία: Gisela Kallenbach

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη Η

Η. εκτιμώντας ότι πρέπει να τεθεί τέλος στη (διαγραφή) διασπορά των μέσων με μη 
βιώσιμο τρόπο έχοντας μια συνολική θεώρηση η οποία να λαμβάνει υπόψη το 
σύνολο των προβληματικών,

Or. en

Τροπολογία: Bastiaan Belder, Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír 
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Železný

Τροπολογία 24
Αιτιολογική σκέψη Η

Η. εκτιμώντας ότι πρέπει να τεθεί τέλος στη διασπορά των μέσων έχοντας μια σαφή και
συνολική θεώρηση η οποία να λαμβάνει υπόψη το σύνολο των προβληματικών,

Or. en

Τροπολογία: Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Τροπολογία 25
Αιτιολογική σκέψη Θ

Θ. εκτιμώντας ότι η έννοια της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης ορίζεται ως η συμβολή των 
πόλεων και των αστικών συγκροτημάτων ή περιοχών στην ανάπτυξη, την 
καινοτομία και την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και άρα συνεπάγεται 
την πολεοδομική αναβάθμιση, για παράδειγμα την ανακαίνιση των υποδομών 
αστικών μεταφορών και αστικών κατοικιών,

Or. en

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 26
Αιτιολογική σκέψη Θ

Θ. εκτιμώντας ότι η έννοια της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης ορίζεται ως η συμβολή των 
αστικών ζωνών στην ανάπτυξη, την καινοτομία και την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή και άρα συνεπάγεται την πολεοδομική αναβάθμιση, με ιδιαίτερη 
προσοχή στην αναβάθμιση των προκατασκευασμένων οικιστικών συγκροτημάτων,

Or. en

Τροπολογία: Bastiaan Belder, Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír 
Železný

Τροπολογία 27
Παράγραφος 1

1. είναι πεπεισμένο ότι οι πόλεις και τα αστικά συγκροτήματα ή περιοχές, ιδιαίτερα οι 
πόλεις μικρού και μεσαίου μεγέθους, έχουν να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην 
υλοποίηση των αναθεωρημένων στόχων της Λισαβόνας και του Γκέτεμποργκ·
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Or. en

Τροπολογία: Gisela Kallenbach

Τροπολογία 28
Παράγραφος 1

1. είναι πεπεισμένο ότι οι πόλεις, ιδιαίτερα οι πόλεις μικρού και μεσαίου μεγέθους,
διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση των στόχων της Λισαβόνας και του 
Γκέτεμποργκ·

Or. en

Τροπολογία: Gisela Kallenbach

Τροπολογία 29
Παράγραφος 2

2. ζητεί την αναγνώριση γενικά της αστικής πολιτικής και ζητεί από τη Διάσκεψη των 
Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προτείνουν τροποποίηση του 
Παραρτήματος VI του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις 
αρμοδιότητες της επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης η οποία θα εντάξει ρητά την 
αστική διάσταση πέραν της «περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής» 
στους στόχους και τις αρμοδιότητές της λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες των άλλων 
ενδιαφερόμενων επιτροπών (μεταφορών, περιβάλλοντος, έρευνας, απασχόλησης και 
κοινωνικών υποθέσεων, εσωτερικής αγοράς, πολιτισμού, κλπ.) σε μια οριζόντια 
προοπτική·

Or. en

Τροπολογία: Jamila Madeira

Τροπολογία 30
Παράγραφος 3

3. ζητεί από την Επιτροπή να προσανατολιστεί προς μια οριζόντια εφαρμογή της 
αστικής διάστασης στις πολιτικές της, μέσω μιας προσέγγισης η οποία εντοπίζει τα 
ιδιαίτερα προβλήματα των αστικών κοινοτήτων σε κάθε πεδίο δράσης και 
συγχρόνως δίνει έμφαση στον θετικό αντίκτυπο των πολιτικών αυτών στα τοπικά 
πλαίσια· προτείνει, ομοίως, τη δημιουργία μιας διϋπηρεσιακής ομάδας εργασίας που 
θα απηχείται στη διακομματική ομάδα «intergroupe Urban-logement» που έχει 
δημιουργηθεί στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Or. pt
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Τροπολογία: Gisela Kallenbach

Τροπολογία 31
Παράγραφος 3

3. ζητεί από την Επιτροπή να προσανατολιστεί προς μια οριζόντια εφαρμογή της
αστικής διάστασης και προς έναν συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής των οποίων το αντικείμενο συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τα αστικά 
ζητήματα, όπως οι ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής, ΜΜΕ Επιχειρήσεων, 
Ανταγωνισμού, Μεταφορών, Ενέργειας, Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
και Έρευνας, Περιβάλλοντος και Παιδείας και Πολιτισμού, μέσω της δημιουργίας 
μιας διϋπηρεσιακής ομάδας εργασίας που θα απηχείται στη διακομματική ομάδα 
«intergroupe Urban-logement» που έχει δημιουργηθεί στους κόλπους του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία: Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Τροπολογία 32
Παράγραφος 4

4. καλεί το Συμβούλιο να διοργανώνει διετή συνεδρίαση των υπουργών των κρατών 
μελών που είναι αρμόδιοι για την αστική πολιτική·

Or. en

Τροπολογία: Gisela Kallenbach

Τροπολογία 33
Παράγραφος 4

4. καλεί το Συμβούλιο να διοργανώνει ετήσια συνεδρίαση των υπουργών των κρατών 
μελών που είναι αρμόδιοι για την αστική πολιτική η οποία θα ευνοούσε τη διάδοση 
των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, την αξιολόγηση των 
υφιστάμενων τάσεων και την ανάλογη αντίδραση

Or. en
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Τροπολογία: Bastiaan Belder

Τροπολογία 34
Παράγραφος 5

5. ζητεί από τα κράτη μέλη να αρχίσουν (διαγραφή) «έναν εδαφικό διάλογο» με τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές. Αυτός ο εδαφικός διάλογος θα επιτρέψει στις 
διάφορες αρχές, τόσο τις περιφερειακές όσο και τις τοπικές, να συμμετέχουν στις 
διαπραγματεύσεις και στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τις πολιτικές και τις 
δράσεις του αστικού τομέα και ιδιαίτερα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και της 
διαχείρισης των διαρθρωτικών ταμείων· παράλληλα, ζητεί να διοργανώνεται 
συνεδρίαση υψηλού επιπέδου πριν από κάθε φθινοπωρινή σύνοδο κορυφής, στην 
οποία θα συμμετέχουν, πέραν των παραγόντων του εδαφικού διαλόγου, υψηλόβαθμοι 
πολιτικοί εκπρόσωποι της προεδρίας του Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής των περιφερειών·

Or. en

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 35
Παράγραφος 5

5. ζητεί από την Επιτροπή να αρχίσει, παράλληλα με τον κοινωνικό διάλογο και τον 
διάλογο των πολιτών, «έναν χωρικό διάλογο». Αυτός ο χωρικός διάλογος θα 
επιτρέψει στις διάφορες αρχές, τόσο τις περιφερειακές όσο και τις τοπικές, να 
συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις και στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τις 
πολιτικές και τις δράσεις του αστικού τομέα και ιδιαίτερα στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής και της διαχείρισης των διαρθρωτικών ταμείων· παράλληλα, ζητεί να 
διοργανώνεται συνεδρίαση υψηλού επιπέδου πριν από κάθε φθινοπωρινή σύνοδο 
κορυφής, στην οποία θα συμμετέχουν, πέραν των παραγόντων του χωρικού διαλόγου, 
υψηλόβαθμοι πολιτικοί εκπρόσωποι της προεδρίας του Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής των 
περιφερειών·(εκπροσωπώντας τις πόλεις)·

Or. en

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 36
Παράγραφος 5

5. ζητεί από την Επιτροπή να αρχίσει, παράλληλα με τον κοινωνικό διάλογο και τον 
διάλογο των πολιτών «έναν εδαφικό διάλογο». Αυτός ο εδαφικός διάλογος θα 
επιτρέψει στις διάφορες αρχές, τόσο τις περιφερειακές όσο και τις τοπικές, και τις 
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ενώσεις τους να συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις και στη λήψη αποφάσεων που 
αφορούν τις πολιτικές και τις δράσεις του αστικού τομέα και ιδιαίτερα στο πλαίσιο 
της πολιτικής συνοχής και της διαχείρισης των διαρθρωτικών ταμείων· παράλληλα, 
ζητεί να διοργανώνεται συνεδρίαση υψηλού επιπέδου πριν από κάθε φθινοπωρινή 
σύνοδο κορυφής, στην οποία θα συμμετέχουν, πέραν των παραγόντων του εδαφικού 
διαλόγου, υψηλόβαθμοι πολιτικοί εκπρόσωποι της προεδρίας του Συμβουλίου, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής των 
περιφερειών·

Or. en

Τροπολογία: Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Τροπολογία 37
Παράγραφος 5

5. ζητεί από την Επιτροπή να αρχίσει, παράλληλα με τον κοινωνικό διάλογο και τον 
διάλογο των πολιτών «έναν εδαφικό διάλογο». Αυτός ο εδαφικός διάλογος θα 
επιτρέψει στις διάφορες αρχές, τόσο τις περιφερειακές όσο και τις τοπικές, να 
συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις και στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τις 
πολιτικές και τις δράσεις του αστικού τομέα και ιδιαίτερα στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής και της διαχείρισης των διαρθρωτικών ταμείων· παράλληλα, ζητεί να 
διοργανώνεται συνεδρίαση υψηλού επιπέδου πριν από κάθε φθινοπωρινή σύνοδο 
κορυφής, στην οποία θα συμμετέχουν, πέραν των παραγόντων του εδαφικού 
διαλόγου, υψηλόβαθμοι πολιτικοί εκπρόσωποι της προεδρίας του Συμβουλίου, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, περιλαμβανομένων των 
συντονιστών της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, και της Επιτροπής των 
περιφερειών·

Or. en

Τροπολογία: Bastiaan Belder

Τροπολογία 38
Παράγραφος 6, εισαγωγική πρόταση

6. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει και να παράσχει πρότυπα βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης προσβάσιμα σε όλες τις πόλεις:

Or. en
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Τροπολογία: Bastiaan Belder, Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír 
Železný

Τροπολογία 39
Παράγραφος 6, εισαγωγική πρόταση

6. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει και να προωθήσει εργαλεία βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης προσβάσιμα σε όλες τις πόλεις και τα αστικά συγκροτήματα ή περιοχές:

Or. en

Τροπολογία: Gisela Kallenbach

Τροπολογία 40
Παράγραφος 6, σημείο i

i. απευθύνει έκκληση για την ανάπτυξη η οποία σέβεται την πολυπλοκότητα της 
καθημερινής ζωής στις αστικές περιοχές, την τακτική επικαιροποίηση και διάδοση
των δεδομένων που θα επιτρέπουν έτσι μια καλύτερη αξιολόγηση της κατάστασης 
των πόλεων, καθώς και μια σημαντική στήριξη του προγράμματος AUDIT URBAIN·

Or. en

Τροπολογία: Bastiaan Belder, Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír 
Železný

Τροπολογία 41
Παράγραφος 6, σημείο i

i. απευθύνει έκκληση για την ανάπτυξη και την τακτική επικαιροποίηση των δεδομένων 
που θα επιτρέπουν έτσι μια καλύτερη αξιολόγηση της κατάστασης των πόλεων και 
των αστικών συγκροτημάτων ή περιοχών, καθώς και μια σημαντική στήριξη του 
προγράμματος AUDIT URBAIN·

Or. en

Τροπολογία: Bastiaan Belder, Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír 
Železný

Τροπολογία 42
Παράγραφος 6, σημείο ii

ii. υπογραμμίζει τη σημασία της προώθησης της συνεργασίας μεταξύ των πόλεων και 
των αστικών συγκροτημάτων ή περιοχές με την επέκταση των ηλεκτρονικών και 
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υλικών δικτύων εταιρικής συνεργασίας ανταλλαγής ορθών πρακτικών και εμπειριών 
αλλά επίσης και με κοινά προγράμματα που ενισχύουν τη διασυνοριακή,
διαπεριφερειακή και διεθνική διάσταση·

Or. en

Τροπολογία: Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Τροπολογία 43
Παράγραφος 6, σημείο iii

iii. απευθύνει έκκληση για μια πραγματική και αποτελεσματική επικοινωνία χάρη σε 
προωθητικές δράσεις όπως τα συμπόσια, τα αστικά πανηγύρια, κλπ·

Or. en

Τροπολογία: Gisela Kallenbach

Τροπολογία 44
Παράγραφος 6, σημείο iiiα (νέο)

iiiα. ζητεί τη στήριξη των υφιστάμενων δικτύων που έχουν δημιουργηθεί από τις πόλεις, 
όπως τα «European Urban Knowledge Network», «Eurocities», καθώς και τη 
συνέχιση όσων θεσπίστηκαν από την Κοινότητα όπως το URB-ACT·

Or. en

Τροπολογία: Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 45
Παράγραφος 6α (νέα)

6α. ζητεί να δοθεί προτεραιότητα στη δημιουργία καινοτόμων μορφών δημοσίων 
μεταφορών στα αστικά κέντρα, οι οποίες να είναι προσβάσιμες σε όλους, φιλικές 
προς το περιβάλλον και να αποτρέπουν τους ανθρώπους από τη χρήση ιδιωτικών 
οχημάτων, και οι οποίες θα επεκταθούν για να συνδέσουν τις πόλεις με τα αγροτικά 
κέντρα, διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση του αγροτικού πληθυσμού στην εργασία 
του, στις υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης, και στις πολιτιστικές εκδηλώσεις στις 
πόλεις·

Or. el
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Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 46
Παράγραφος 7

7. υπενθυμίζει ότι οι αναπτυξιακοί άξονες που αφορούν την αστική πολιτική, μετά τη 
διεύρυνση, χρειάζονται ακόμη ενίσχυση στο επίπεδο των νέων κρατών μελών και των 
περιφερειών, όπως η στέγαση και η αναβάθμιση των αστικών περιοχών, οι 
υποδομές, οι, μεταφορές, το περιβάλλον, η διάθεση των αποβλήτων, η υδροδότηση, ο 
πολιτισμός, η κατάρτιση, η εκπαίδευση, η κοινωνική μέριμνα και η υγεία·

Or. en

Τροπολογία: Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Τροπολογία 47
Παράγραφος 7

7. υπενθυμίζει ότι οι αναπτυξιακοί άξονες που αφορούν την αστική πολιτική, μετά τη 
διεύρυνση, χρειάζονται ακόμη ενίσχυση στο επίπεδο των νέων κρατών μελών και των 
περιφερειών, όπως η στέγαση, οι υποδομές, οι, μεταφορές, ο τουρισμός, το 
περιβάλλον, η διάθεση των αποβλήτων, ο πολιτισμός, η κατάρτιση και η υγεία·

Or. en

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 48
Παράγραφος 7α (νέα)

7α. ζητεί ως εκ τούτου από τις εθνικές κυβερνήσεις των κρατών μελών να εμβαθύνουν 
και να επισημοποιήσουν τον διάλογο με τις πόλεις και τις ενώσεις τους και να 
επιβάλουν τη στρατηγική και συμβουλευτική προσέγγιση στη χάραξη αστικής 
πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία: Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 49
Παράγραφος 7α (νέα)

7α. επισημαίνει ότι η διεύρυνση έφερε στην Ένωση τα αστικά κέντρα 10 κρατών μελών 
που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα σε σύγκριση με τα αστικά κέντρα των 
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παλαιών κρατών μελών και τα οποία χρειάζονται την απαραίτητη υποστήριξη για 
να επιτύχουν το ίδιο βιοτικό επίπεδο·

Or. el

Τροπολογία: Bastiaan Belder, Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír 
Železný

Τροπολογία 50
Παράγραφος 8

8. επιμένει στη σημασία της ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης χωρικής αστικής και 
θεματικής πολιτικής που θα έχει ανθρώπινη διάσταση, με τη δημιουργία ενός 
εγγράφου αναφοράς που θα περιέχει τις κατευθυντήριες γραμμές της «χρηστής 
αστικής διακυβέρνησης»·

Or. en

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 51
Παράγραφος 8

8. επιμένει στη σημασία της ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης χωρικής αστικής και 
θεματικής πολιτικής που θα έχει ανθρώπινη διάσταση, με τη δημιουργία ενός 
εγγράφου αναφοράς που θα περιέχει τις κατευθυντήριες γραμμές της «ιδανικής 
ευρωπαϊκής πόλης» όπως αναφέρεται στον Ευρωπαϊκό Αστικό Χάρτη του 
Συνεδρίου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία: Gisela Kallenbach

Τροπολογία 52
Παράγραφος 8α (νέα)

8α. ζητεί μέτρα για μεγαλύτερη συμμετοχή του κοινού στην εκπόνηση σχεδίων 
αναβάθμισης και ανάπτυξης για τις αστικές περιοχές, δεδομένου ότι αρκετά από τα 
προβλήματα προκαλούνται από τον ανεπαρκή διάλογο μεταξύ του κοινού και των 
πολιτικών εκπροσώπων·

Or. en
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Τροπολογία: Bastiaan Belder, Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír 
Železný

Τροπολογία 53
Παράγραφος 9

9. αναγνωρίζει την αναγκαιότητα ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης μεταξύ των αστικών 
και των αγροτικών χώρων, λαμβάνοντας υπόψη τις περιαστικές ζώνες που αναδύονται 
ανάμεσα στις πόλεις ή τα αστικά κέντρα και την ύπαιθρο, με τελικό στόχο την 
επίτευξη της εδαφικής συνοχής και της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία: Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 54
Παράγραφος 9α (νέα)

9α. τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην αστική προοπτική του 
Στόχου 2 από δημοσιονομική και εδαφική άποψη· θεωρεί ότι ένα σημαντικό μέρος 
αυτής της προοπτικής είναι η υγιής ανάπτυξη των αστικών περιοχών με 
προβλήματα που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή 
και τη ρύπανση του περιβάλλοντος·

Or. el

Τροπολογία: Bastiaan Belder, Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír 
Železný

Τροπολογία 55
Παράγραφος 10

10. υπερασπίζεται την ιδέα ότι τα διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία συνοχής 
συμμετέχουν στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και επικροτεί την ένταξη της αστικής 
ανάπτυξης στα διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία συνοχής· ζητεί, ωστόσο, από την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η παρέμβαση στις πόλεις και τα αστικά συγκροτήματα 
ή περιοχές θα είναι τουλάχιστον ίση προς την παρέμβαση που προβλέπεται στον 
παρόντα κανονισμό με μια σαφή επισήμανση της αστικής διάστασης στο πλαίσιο της 
έκθεσης στρατηγικής παρακολούθησης (άρθρα 27 και 28 της πρότασης κανονισμού 
του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (COM(2004)0492) και τη θέσπιση 
μηχανισμού παρακολούθησης·

Or. en
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Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 56
Παράγραφος 10

10. υπερασπίζεται την ιδέα ότι τα διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία συνοχής 
συμμετέχουν στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και επικροτεί την ένταξη της αστικής 
ανάπτυξης στα διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία συνοχής· ζητεί, ωστόσο, από την 
Επιτροπή να διασφαλίσει, όσον αφορά τα ζητήματα που περιγράφονται στην 
αιτιολογική σκέψη A, ότι η παρέμβαση στις πόλεις θα είναι υψηλότερη από την 
παρέμβαση που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό με μια σαφή επισήμανση της 
αστικής διάστασης στο πλαίσιο της έκθεσης στρατηγικής παρακολούθησης (άρθρα 27 
και 28 της πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής 
(COM(2004)0492) και τη θέσπιση μηχανισμού παρακολούθησης·

Or. en

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 57
Παράγραφος 10

10. υπερασπίζεται την ιδέα ότι τα διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία συνοχής 
συμμετέχουν στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και επικροτεί την ένταξη της αστικής 
ανάπτυξης στα διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία συνοχής· ζητεί, ωστόσο, από την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η παρέμβαση στις πόλεις θα είναι τουλάχιστον ίση προς 
την παρέμβαση που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό με μια σαφή επισήμανση 
της αστικής διάστασης και με τον καθορισμό των δημοσιονομικών πιστώσεων που 
πρόκειται να κατανεμηθούν από τις ίδιες τις πόλεις (π.χ. ως υπηρεσίες υλοποίησης 
προγραμμάτων επιδοτήσεων) στο πλαίσιο της έκθεσης στρατηγικής 
παρακολούθησης (άρθρα 27 και 28 της πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 
το Ταμείο Συνοχής (COM(2004)0492) και τη θέσπιση μηχανισμού παρακολούθησης·

Or. en

Τροπολογία: Bastiaan Belder

Τροπολογία 58
Παράγραφος 10α (νέα)

10α. ζητεί από την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον ρόλο των πόλεων στις 
εκθέσεις σχετικά με τις επιδράσεις της πολιτικής συνοχής στην επίτευξη των 
στόχων της ατζέντας της Λισαβόνας·
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Or. en


