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Pakeitimą pateikė Bastiaan Belder, Graham Booth, Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz 
Piotrowski, Vladimír Železný

Pakeitimas 1
1 citata

išbraukta

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy 

Pakeitimas 2
1 citata

- atsižvelgdamas į Sutarties dėl Konstitucijos Europai projektą ir visų pirma į jos I-3, I-14, 
II-96 ir III-220 straipsnius bei i III-365 straipsnio 3 dalį ir į Protokolo dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo 8 straipsnį,

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy 

Pakeitimas 3
2 citata

- atsižvelgdamas į (išbraukta) Europos Bendrijos steigimo sutartį su Europos bendrojo 
akto ir Mastrichto, Amsterdamo bei Nicos sutarčių pakeitimais, visų pirma į jos 158 ir 
159 straipsnius,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy 

Pakeitimas 4
12 citata

- atsižvelgdamas į neoficialaus (išbraukta) 2005 m. gegužės 20 ir 21 d. Ministrų Tarybos
posėdžio dėl regioninės politikos ir teritorinės sanglaudos išvadas ir jos planus iki 2007 
m. parengti dokumentą pavadinimu „Europos Sąjungos teritorinė padėtis ir 
perspektyvos“,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy 

Pakeitimas 5
12 a citata (nauja) 

- atsižvelgdamas į 1992 m. kovo 18 d. Europos Vadovų Tarybos priimtą Europos miestų 
chartiją ir į 2003 m. lapkričio 20 d. Miestų projektuotojų Europos Tarybos Lisabonoje 
priimtą Naująją Atėnų chartiją;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Bastiaan Belder, Graham Booth, Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz 
Piotrowski, Vladimír Železný

Pakeitimas 6
A konstatuojamosios dalies įžanginis sakinys

A. kadangi miestai ir miestų aglomeracijos arba rajonai, kuriuose sutelkta 78 proc. 
gyventojų, yra:
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Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy 

Pakeitimas 7
A konstatuojamoji dalis

A. kadangi miestai, kuriuose yra sutelkta 78 proc. Europos Sąjungos gyventojų, yra:

– vieta, kurioje sutelktos visos sudėtingiausios problemos (socialinė atskirtis, 
erdvinė ir tautinė segregacija, nesaugumas, narkotikai, tarša, užterštos buvusių 
įmonių teritorijos, eismas, nedarbas, konkurencingumo stoka, skurdas ir kt.)

– vieta, kurioje kuriama ateitis: universitetai, mokslinių tyrimų centrai ir kt.,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pakeitimas 8
A konstatuojamosios dalies 1 įtrauka

– vieta, kurioje sutelktos visos sudėtingiausios ir nuolat besikartojančios problemos 
(socialinė atskirtis, erdvinė ir tautinė segregacija, būsto stoka, nesaugumas, narkotikai, 
tarša, užterštos buvusių įmonių teritorijos, eismas, nedarbas, konkurencingumo stoka, 
skurdas ir kt.)

Or. en

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach 

Pakeitimas 9
A konstatuojamosios dalies 1 įtrauka

– vieta, kurioje sutelktos visos sudėtingiausios problemos (socialinė atskirtis, erdvinė ir 
tautinė segregacija, nesaugumas, narkotikai, benamiai, tarša, užterštos buvusių įmonių 
teritorijos, eismas, nedarbas, konkurencingumo stoka, skurdas ir kt.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach 

Pakeitimas 10
A konstatuojamosios dalies 1 a įtrauka (nauja)

- vieta, kuri šiuo metu patiria pagrindinius demografinius pokyčius (gyventojų 
senėjimą ir skaičiaus mažėjimą, darbo rinkos restruktūrizavimą ir kt.)

Or. en

Pakeitimą pateikė Bastiaan Belder, Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski,
Vladimír Železný

Pakeitimas 11
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi miestai ir miestų aglomeracijos arba rajonai, kurie yra itin mažo arba 
vidutinio dydžio, yra pagrindiniai dalyviai regioninės plėtros ir Lisabonos bei 
Geteborgo tikslų įgyvendinimo procesuose,

Or. en

Pakeitimą pateikė Zita Gurmai 

Pakeitimas 12
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi miestai, įskaitant mažo arba vidutinio dydžio miestus, yra pagrindiniai 
dalyviai regioninės plėtros ir Lisabonos bei Geteborgo tikslų įgyvendinimo 
procesuose,

Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht 

Pakeitimas 13
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi miestai, įskaitant mažo arba vidutinio dydžio miestus, yra pagrindiniai 
dalyviai regioninės plėtros ir Lisabonos bei Geteborgo tikslų įgyvendinimo 
procesuose,
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Or. en

Pakeitimą pateikė Bastiaan Belder 

Pakeitimas 14
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi miestai, įskaitant mažo arba vidutinio dydžio miestus, yra pagrindiniai 
dalyviai regioninės plėtros ir Lisabonos bei Geteborgo tikslų įgyvendinimo 
procesuose,

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy 

Pakeitimas 15
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi miestai, ypač mažo arba vidutinio dydžio, yra pagrindiniai dalyviai regioninės 
ir vietos plėtros ir Lisabonos bei Geteborgo tikslų įgyvendinimo procesuose,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Bastiaan Belder, Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, 
Vladimír Železný

Pakeitimas 16
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi miestai, ypač mažo arba vidutinio dydžio, yra pagrindiniai dalyviai regioninės 
plėtros ir persvarstytų Lisabonos bei Geteborgo tikslų įgyvendinimo procesuose,

Or. en

Pakeitimą pateikė Bastiaan Belder, Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, 
Vladimír Železný

Pakeitimas 17
C konstatuojamoji dalis

C. atsižvelgiant į didžiulius skirtumus miestų politikos požiūriu tarp 25 valstybių narių, 
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ypač susidariusius dėl ES plėtros įstojus 10 naujų valstybių narių, kurios dažnai neturi 
aiškios ir visapusės miestų politikos nacionaliniu arba regioniniu lygiu,

Or. en

Pakeitimą pateikė Bastiaan Belder, Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, 
Vladimír Železný

Pakeitimas 18
E konstatuojamoji dalis

E. Kadangi miestai ir miestų aglomeracijos arba rajonai sudaro dalį regionų teritorijos, 
(išbraukta) būtina siekti tvarios, su gretimomis priemiesčių ir kaimo zonomis 
suderintos miestų plėtros;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy 

Pakeitimas 19
E konstatuojamoji dalis

(Angliškai versijai įtakos neturi.)

Or. fr

Pakeitimą pateikė Bastiaan Belder 

Pakeitimas 20
E konstatuojamoji dalis

E. Kadangi miestai sudaro dalį regionų teritorijos, o Europos Sąjungos steigimo sutartis 
skatina teritorinę sanglaudą ir kartu tvarią miestų plėtrą, kurios privalo siekti valstybės 
narės, derindamos ją su gretimomis priemiesčių ir kaimo zonomis;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Bastiaan Belder, Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, 
Vladimír Železný

Pakeitimas 21
F konstatuojamoji dalis

F. kadangi miestų ir miestų aglomeracijų ar rajonų problemos vienu metu liečia 
politinius sprendimus priimančius asmenis, pilietinę visuomenę, ekonomikos ir 
socialinės srities veikėjus ir regionines interesų grupes,

Or. en

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák 

Pakeitimas 22
F konstatuojamoji dalis

F. kadangi miestų problemos vienu metu liečia politinius sprendimus priimančius
asmenis, valstybės tarnautojus, pilietinę visuomenę, ekonomikos ir socialinės srities 
veikėjus ir regionines interesų grupes, įskaitant mietų ir savivaldybių asociacijas,

Or. en

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach 

Pakeitimas 23
G konstatuojamoji dalis

G. kadangi būtina sustabdyti (išbraukta) išteklių paskirstymą nesubalansuotu būdu, 
kuris vykdomas įgyvendinant visapusišką požiūrį, atsižvelgiant į visus su tuo 
susijusius klausimus,

Or. en

Pakeitimą pateikė Bastiaan Belder, Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, 
Vladimír Železný

Pakeitimas 24
G konstatuojamoji dalis

G. kadangi būtina sustabdyti išteklių paskirstymą mažomis sumomis, kuris vykdomas 
įgyvendinant aiškų ir visapusišką požiūrį, atsižvelgiant į visus su tuo susijusius 
klausimus,
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Or. en

Pakeitimą pateikė Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pakeitimas 25
H konstatuojamoji dalis

H. kadangi tvarios miestų plėtros koncepcija apibrėžiama kaip miestų ir miestų 
aglomeracijų bei rajonų indėlis į augimą, inovacijas ir ekonomiką, socialinę ir 
teritorinę sanglaudą, kuri apima miestų atgaivinimą, pavyzdžiui, miestų transporto ir 
būsto atnaujinimą,

Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht 

Pakeitimas 26
H konstatuojamoji dalis

H. kadangi tvarios miestų plėtros koncepcija apibrėžiama kaip miesto vietovių indėlis į 
augimą, inovacijas ir ekonomiką, socialinę ir teritorinę sanglaudą, kuri apima miestų 
atgaivinimą, skiriant ypatingą dėmesį iš plokščių surenkamų gyvenamųjų namų 
atnaujinimui,

Or. en

Pakeitimą pateikė Bastiaan Belder, Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, 
Vladimír Železný

Pakeitimas 27
1 punktas

1. Yra įsitikinęs, kad miestai ir miestų aglomeracijos bei rajonai, įskaitant mažo ir 
vidutinio dydžio miestus, turi atlikti pagrindinį vaidmenį įgyvendinant persvarstytus
Lisabonos ir Geteborgo tikslus; 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach 

Pakeitimas 28
1 punktas

1. Yra įsitikinęs, kad miestai, įskaitant mažo ir vidutinio dydžio miestus, atlieka
pagrindinį vaidmenį įgyvendinant Lisabonos ir Geteborgo tikslus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach 

Pakeitimas 29
2 punktas

2. Ragina bendrąja prasme pripažinti miestų politiką ir ragina Europos Parlamento 
pirmininkų sueigą pateikti pasiūlymą dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 
VI priedo dėl Regioninės plėtros komiteto kompetencijos sričių, siekiant į jo 
kompetenciją ir tikslus greta regioninės ir sanglaudos politikos įtraukti miestų 
dimensiją, pagal horizontalų principą atsižvelgiant į kitų atitinkamų komitetų 
(Transporto, Aplinkos apsaugos, Mokslinių tyrimų, Užimtumo ir socialinių reikalų, 
Vidaus rinkos, Kultūros ir kt.) darbą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jamila Madeira 

Pakeitimas 30
3 punktas

3. Ragina Komisiją pereiti prie horizontalaus miestų dimensijos taikymo savo politikoje, 
naudojant principą, kuris leistų nustatyti specifines miestų bendruomenių 
problemas kiekvienoje veiksmų srityje, ir kartu pabrėžia teigiamą šios politikos 
poveikį vietos kontekste; panašiai siūlo įsteigti tarpdepartamentinę darbo grupę, 
panašią į miestų būsto tarpžinybinę grupę Europos Parlamente;

Or. pt
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Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach 

Pakeitimas 31
3 punktas

3. Ragina Komisiją pereiti prie horizontalaus miestų dimensijos taikymo ir prie Europos 
Komisijos departamentų, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su miestų klausimais, 
kaip antai Regioninis, Verslo, Konkurencijos, Transporto, Energetikos, Užimtumo ir 
socialinių reikalų, Mokslinių tyrimų, Aplinkos apsaugos, Švietimo ir kultūros
generaliniai direktoratai, darbo koordinavimo, įsteigiant tarpdepartamentinę darbo 
grupę, panašią į miestų būsto tarpžinybinę grupę Europos Parlamente;

Or. en

Pakeitimą pateikė Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pakeitimas 32
4 punktas

4. Ragina Tarybą kas dveji metai rengti valstybių narių ministrų, atsakingų už miestų 
politiką, posėdį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach 

Pakeitimas 33
4 punktas

4. Ragina Tarybą kasmet rengti valstybių narių ministrų, atsakingų už miestų politiką, 
posėdį, kuris padėtų tarp valstybių narių skleisti geriausią praktiką, įvertinti 
dabartines tendencijas ir atitinkamai reaguoti

Or. en

Pakeitimą pateikė Bastiaan Belder  

Pakeitimas 34
5 punktas

5. Ragina valstybes nares paskelbti (išbraukta) „erdvinio dialogo“ su regioninėmis ir 
vietos valdžios institucijomis pradžią. Toks erdvinis dialogas suteiktų galimybę 
regioninėms ir vietos valdžios institucijoms dalyvauti derybose ir priimant 
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sprendimus, susijusius su miestų sferos politika ir priemonėmis, ypač sanglaudos 
politikos ir struktūrinių fondų valdymo srityje; lygiagrečiai ragina prieš kiekvieną 
pavasario viršūnių susitikimą surengti aukšto lygio posėdį, kuriame, be erdvinio 
dialogo dalyvių, dalyvautų aukštesnieji politiniai Tarybai pirmininkaujančios šalies, 
Europos Komisijos, Europos Parlamento ir Regionų komiteto atstovai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht 

Pakeitimas 35
5 punktas

5. Ragina Komisiją kartu su socialiniu ir pilietiniu dialogais paskelbti „teritorinio
dialogo“ pradžią. Toks teritorinis dialogas suteiktų galimybę regioninėms ir vietos 
valdžios institucijoms dalyvauti derybose ir priimant sprendimus, susijusius su miestų 
sferos politika ir priemonėmis, ypač sanglaudos politikos ir struktūrinių fondų 
valdymo srityje; drauge ragina prieš kiekvieną pavasario viršūnių susitikimą surengti 
aukšto lygio posėdį, kuriame, be teritorinio dialogo dalyvių, dalyvautų aukštesnieji 
politiniai Tarybai pirmininkaujančios šalies, Europos Komisijos, Europos Parlamento 
ir Regionų komiteto atstovai (atstovaujantys miestams);

Or. en

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák 

Pakeitimas 36
5 punktas

5. Ragina Komisiją kartu su socialiniu ir pilietiniu dialogais paskelbti „erdvinio dialogo“ 
pradžią. Toks erdvinis dialogas suteiktų galimybę regioninėms ir vietos valdžios 
institucijoms bei jų asociacijoms dalyvauti derybose ir priimant sprendimus, susijusius 
su miestų sferos politika ir priemonėmis, ypač sanglaudos politikos ir struktūrinių 
fondų valdymo srityje; drauge ragina prieš kiekvieną pavasario viršūnių susitikimą 
surengti aukšto lygio posėdį, kuriame, be erdvinio dialogo dalyvių, dalyvautų 
aukštesnieji politiniai Tarybai pirmininkaujančios šalies, Europos Komisijos, Europos 
Parlamento ir Regionų komiteto atstovai;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pakeitimas 37
5 punktas

5. Ragina Komisiją kartu su socialiniu ir pilietiniu dialogais paskelbti „erdvinio dialogo“ 
pradžią. Toks erdvinis dialogas suteiktų galimybę regioninėms ir vietos valdžios 
institucijoms dalyvauti derybose ir priimant sprendimus, susijusius su miestų sferos 
politika ir priemonėmis, ypač sanglaudos politikos ir struktūrinių fondų valdymo 
srityje; drauge ragina prieš kiekvieną pavasario viršūnių susitikimą surengti aukšto 
lygio posėdį, kuriame, be erdvinio dialogo dalyvių, dalyvautų aukštesnieji politiniai 
Tarybai pirmininkaujančios šalies, Europos Komisijos, Europos Parlamento, įskaitant 
Regioninės plėtros komiteto koordinatorius, ir Regionų komiteto atstovai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Bastiaan Belder

Pakeitimas 38
6 punkto įžanginis sakinys

6. Ragina Komisiją parengti ir pateikti miestų tvarios plėtros modelius, kurie būtų 
prieinami visiems miestams:

Or. en

Pakeitimą pateikė Bastiaan Belder, Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, 
Vladimír Železný

Pakeitimas 39
6 punkto įžanginis sakinys

6. Ragina Komisiją parengti ir propaguoti miestų tvarios plėtros įrankius, kurie būtų 
prieinami visiems miestams ir miestų aglomeracijoms bei rajonams:

Or. en

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach 

Pakeitimas 40
6 punkto i papunktis

i. ragina, atsižvelgiant į miesto vietovių gyvenimo realijų sudėtingumą, rengti, nuolat 
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naujinti ir skleisti duomenis, leidžiančius geriau įvertinti padėtį miestuose, taip pat 
teikti esminę paramą MIESTŲ AUDITO programai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Bastiaan Belder, Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, 
Vladimír Železný

Pakeitimas 41
6 punkto i papunktis

i. ragina rengti ir nuolat naujinti duomenis, leidžiančius geriau įvertinti padėtį miestuose 
ir miestų aglomeracijose ar rajonuose, taip pat teikti esminę paramą MIESTŲ
AUDITO programai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Bastiaan Belder, Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, 
Vladimír Železný

Pakeitimas 42
6 punkto ii papunktis

ii. pabrėžia bendradarbiavimo tarp miestų ir miestų aglomeracijų bei rajonų skatinimo 
svarbą plečiant virtualius ir fizinius tinklus, skirtus keistis geriausia praktika ir 
informacija, taip pat vykdant bendrus projektus, kurie sustiprintų tarpvalstybinę, 
tarpregioninę ir transnacionalinę dimensiją;

Or. en

Pakeitimą pateikė Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pakeitimas 43
6 punkto iii papunktis

iii. ragina veiksmingai ir produktyviai bendrauti tarpusavyje reklaminės veiklos būdu, 
kaip antai simpoziumai, miesto mugės ir kt.;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach 

Pakeitimas 44
6 punkto iii a papunktis (naujas)

iiia. ragina remti jau esamus miestų įkurtus tinklus, kaip antai Europos mietų žinių 
tinklą (angl. European Urban Knowledge Network), Eurocities, taip pat Bendrijos 
inicijuotų tinklų, kaip antai URB-ACT, palaikymą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Kyriacos Triantaphyllides 

Pakeitimas 45
6 a punktas (naujas)

6a. Ragina suteikti pirmenybę inovacinių visuomeninio transporto miesto vietovėse 
formų įdiegimui, kurios būtų visiems prieinamos, neterštų aplinkos, įtikintų žmones 
nenaudoti privačių automobilių ir kurios vėliau būtų išplėstos, kad galėtų sujungti 
miestus su kaimo centrais ir taip palengvintų kaimo gyventojų susisiekimą su jų 
darbo, sveikatos apsaugos ir švietimo paslaugų įstaigomis bei kultūrinių renginių 
vietomis miestuose;

Or. el

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht 

Pakeitimas 46
7 punktas

7. Primena, kad miestų politikos plėtros prioritetus po ES plėtros būtina toliau stiprinti 
valstybių narių ir regioniniu lygiu, įtraukiant aprūpinimą būstu ir miesto vietovių 
atgaivinimą, infrastruktūrą, transportą, aplinkos apsaugą, atliekų šalinimą, vandens 
tiekimą, kultūrą, mokymą, švietimą, socialinę ir sveikatos apsaugą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pakeitimas 47
7 punktas

7. Primena, kad miestų politikos plėtros prioritetus po ES plėtros būtina toliau stiprinti 
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valstybių narių ir regioniniu lygiu, įtraukiant aprūpinimą būstu, infrastruktūrą, 
transportą, turizmą, aplinkos apsaugą, atliekų šalinimą, kultūrą, mokymą ir sveikatos 
apsaugą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák 

Pakeitimas 48
7 a punktas (naujas)

7a. Todėl ragina valstybių narių vyriausybes gilinti ir įforminti dialogą su miestais ir jų 
asociacijomis ir, formuojant miestų politiką, tvirtai laikytis strateginio ir 
konsultacinio principo;

Or. en

Pakeitimą pateikė Kyriacos Triantaphyllides 

Pakeitimas 49
7 a punktas (naujas)

7a. Pažymi, kad ES plėtra atvedė į Sąjungą 10 valstybių narių miestų centrus, kurių 
problemos, palyginti su senųjų valstybių narių miestų centrais, yra savitos ir kurie 
reikalauja reikiamos paramos, kad galėtų pasiekti tą patį gyvenimo lygį;

Or. el

Pakeitimą pateikė Bastiaan Belder, Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, 
Vladimír Železný

Pakeitimas 50
8 punktas

8. Pabrėžia integruotos erdvinės ir tematinės miestų politikos žmogiškuoju mastu 
sukūrimo svarbą, parengiant pamatinį dokumentą su „gero miestų valdymo“ gairėmis;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht 

Pakeitimas 51
8 punktas

8. Pabrėžia integruotos erdvinės ir tematinės miestų politikos žmogiškuoju mastu 
sukūrimo svarbą, parengiant pamatinį dokumentą su „idealaus Europos miesto“ 
gairėmis, kaip nurodyta Europos Vadovų Tarybos vietos ir regioninių valdžios 
institucijų kongreso Europos miestų chartijoje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach 

Pakeitimas 52
8 a punktas (naujas)

8a. Ragina imtis priemonių labiau įtraukti visuomenę į miesto vietovių atgaivinimo ir 
plėtros planų rengimą, kadangi daugelį problemų sukelia nepakankamas dialogas 
tarp visuomenės ir politikos atstovų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Bastiaan Belder, Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, 
Vladimír Železný

Pakeitimas 53
9 punktas

9. Pripažįsta poreikį stiprinti partnerystę tarp miesto ir kaimo vietovių, atsižvelgiant į tarp 
miesto ir kaimo besirandančias tarpines sritis (angl. periurban areas), kad galų gale 
galima būtų įgyvendinti teritorinę sanglaudą ir tvarią regioninę plėtrą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Kyriacos Triantaphyllides 

Pakeitimas 54
9 a punktas (naujas)

9a. Pabrėžia, kad reikėtų skirti daugiau dėmesio 2-ojo tikslo miestų perspektyvai 
finansiniu ir teritoriniu požiūriu; mano, kad svarbi šios perspektyvos dalis yra 
miesto vietovių, turinčių problemų, susijusių su ekonomikos augimu, socialine 
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sanglauda ir aplinkos tarša, tinkama plėtra;

Or. el

Pakeitimą pateikė Bastiaan Belder, Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, 
Vladimír Železný

Pakeitimas 55
10 punktas

10. Palaiko idėją, kad į tvarią miestų plėtrą turėtų būti įtraukti struktūriniai ir Sanglaudos 
fondai; tačiau ragina Tarybą užtikrinti, kad intervencija miestuose ir miestų 
aglomeracijose ar rajonuose būtų bent jau tokia pati, kaip numatyta dabartinėse 
taisyklėse, aiškiai nustatant miesto dimensiją vėlesniame strateginiame pranešime 
(pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, nustatančio bendrąsias Europos regioninės plėtros 
fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo nuostatas, 27 ir 28 straipsniai) ir 
įdiegiant stebėseną;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht 

Pakeitimas 56
10 punktas

10. Palaiko idėją, kad į tvarią miestų plėtrą turėtų būti įtraukti struktūriniai ir Sanglaudos 
fondai ir pritaria miesto dimensijos įtraukimui į struktūrinius ir Sanglaudos fondus; 
tačiau ragina Tarybą A konstatuojamoje dalyje aprašytų klausimų atžvilgiu užtikrinti, 
kad intervencija miestuose būtų didesnė, nei numatyta dabartinėse taisyklėse, aiškiai 
nustatant miesto dimensiją vėlesniame strateginiame pranešime (pasiūlymo dėl 
Tarybos reglamento, nustatančio bendrąsias Europos regioninės plėtros fondo, 
Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo nuostatas, 27 ir 28 straipsniai) ir 
įdiegiant stebėseną;

Or. en

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák 

Pakeitimas 57
10 punktas

10. Palaiko idėją, kad į tvarią miestų plėtrą turėtų būti įtraukti struktūriniai ir Sanglaudos 
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fondai ir pritaria miesto dimensijos įtraukimui į struktūrinius ir Sanglaudos fondus; 
tačiau ragina Tarybą užtikrinti, kad intervencija miestuose būtų bent jau tokia pati, 
kaip numatyta dabartinėse taisyklėse, aiškiai nustatant miesto dimensiją ir apibrėžiant 
skirtas finansines lėšas, kurias turi paskirstyti patys miestai (pvz., dotacijų schemų 
įgyvendinimo agentūros), vėlesniame strateginiame pranešime (pasiūlymo dėl 
Tarybos reglamento, nustatančio bendrąsias Europos regioninės plėtros fondo, 
Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo nuostatas, 27 ir 28 straipsniai) ir 
įdiegiant stebėseną;

Or. en

Pakeitimą pateikė Bastiaan Belder 

Pakeitimas 58
10 a punktas (naujas)

10a. Ragina Komisiją savo ataskaitose apie sanglaudos politikos poveikį įgyvendinant 
Lisabonos darbotvarkės tikslus atkreipti ypatingą dėmesį į miestų vaidmenį;


