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Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη A

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 80% περίπου του ευρωπαϊκού πληθυσμού ζει σε πόλεις, 
ενώ οι ανάγκες και τα συμφέροντά τους (διαγραφή) δεν λαμβάνονται πάντοτε 
επαρκώς υπόψη στα κονδύλια, τα έργα, τις πρωτοβουλίες και τις στρατηγικές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. de

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Ea. λαμβάνοντας υπόψη ότι το αστικό περιβάλλον μπορεί, μεταξύ άλλων, να 
επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι οι ενοικιαστές μπορούν να 
αγοράσουν τα διαμερίσματά τους,

Or. fr
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη Γ

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένου ότι το μερίδιο των δημόσιων τοπικών 
συγκοινωνιών στα νέα κράτη μέλη, παρόλο που εξασθενεί, εξακολουθεί να είναι 
υψηλότερο από ό,τι στα παλαιά κράτη μέλη, ενώ η χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων 
αυξάνεται (διαγραφή), πρέπει να ληφθούν (διαγραφή) διαρκή μέτρα, με την 
προϋπόθεση ότι προβλέπονται στις συνθήκες και προσφέρουν πραγματική 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία,

Or. de

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένου ότι το μερίδιο των δημόσιων συγκοινωνιών στα 
νέα κράτη μέλη, παρόλο που εξασθενεί, εξακολουθεί να είναι υψηλότερο από ό,τι στα 
παλαιά κράτη μέλη, πρέπει να ληφθούν μέτρα, τα οποία μπορούν να σταματήσουν
την περαιτέρω μείωση της χρήσης δημόσιων συγκοινωνιών,

Or. nl

Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 6ο ΠΔΠ προώθησε συγκεκριμένα την ανάγκη να 
αντιμετωπιστεί ο αυξανόμενος όγκος της κυκλοφορίας και να αποσυνδεθεί σε μεγάλο 
βαθμό η αύξηση των μεταφορών από την αύξηση του ΑΕγχΠ, κάτι που πρέπει να 
γίνει χωρίς να πληγεί η οικονομία,
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Or. de

Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη E

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή εξάρτηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αστικό επίπεδο, με τη μεγαλύτερη αύξηση της κατανάλωσης 
ενέργειας να εντοπίζεται στον τομέα των μεταφορών και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πολιτικές άλλων τομέων όπως η στέγαση και η επιλογή πηγών ενέργειας για τη 
θέρμανση αποφασίζονται, κατά βάση, σε τοπικό επίπεδο,

Or. de

Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 8
Παράγραφος 1

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη θεματική στρατηγική για το 
αστικό περιβάλλον· (διαγραφή)

Or. de

Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 9
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. υποστηρίζει κυρίως το γεγονός ότι στην ανακοίνωση αναγνωρίζεται η σημαντική 
λειτουργία των πόλεων ως οικονομικών μοχλών·

Or. de

Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 10
Παράγραφος 1 β (νέα)

1β. συμμερίζεται την ανάλυση της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία τα 
περιβαλλοντικά προβλήματα στις πόλεις είναι ιδιαίτερα περίπλοκα, επειδή οι αιτίες 
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τους συσχετίζονται, και επιβεβαιώνει την προειδοποίηση της Επιτροπής, ότι οι 
τοπικές πρωτοβουλίες για την επίλυση του προβλήματος σε άλλες περιοχές μπορούν
να δημιουργήσουν νέα προβλήματα·

Or. de

Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 11
Παράγραφος 1 γ (νέα)

1γ. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της επισημαίνει 
για πολλοστή φορά την αρχή της επικουρικότητας και ορθώς αρνείται τις 
δεσμευτικές ευρωπαϊκές διατάξεις στους τομείς του πολεοδομικού σχεδιασμού και 
της αστικής δόμησης·

Or. de

Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 12
Παράγραφος 2

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 13
Παράγραφος 3

3. τονίζει ότι η πολιτική της ΕΕ έχοντας κατά νου την αρχή της επικουρικότητας 
πρέπει να λάβει υπόψη τόσο τις αστικές όσο και τις αγροτικές πτυχές του χώρου
μας·

Or. en

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 14
Παράγραφος 3

3. εκφράζει, επίσης, την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η θεματική στρατηγική για 
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το αστικό περιβάλλον δεν επιχειρεί την ισορρόπηση της ευρωπαϊκής πολιτικής ούτε 
μεταξύ των αστικών και των αγροτικών περιοχών ούτε μεταξύ των κέντρων των 
πόλεων και των προαστίων·

Or. fr

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 15
Παράγραφος 5

5. τονίζει ότι η Επιτροπή σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να 
ενθαρρύνει την κατάρτιση ενός σχεδίου αειφόρου αστικής διαχείρισης και ενός 
σχεδίου αειφόρων αστικών μεταφορών (διαγραφή) για κάθε οικισμό πληθυσμού άνω 
των 100 000 κατοίκων (διαγραφή)·

Or. nl

Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 16
Παράγραφος 5

5. τονίζει ότι η Κοινότητα θα πρέπει να ενθαρρύνει την κατάρτιση ενός σχεδίου 
αειφόρου αστικής διαχείρισης και ενός σχεδίου αειφόρων αστικών μεταφορών για 
όλες τις πόλεις (διαγραφή)

Or. de

Τροπολογία: Claude Turmes, Gisela Kallenbach 

Τροπολογία 17
Παράγραφος 5 α (νέα)

5a. ζητά στις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής να συμπεριληφθούν κοινοί 
βασικοί δείκτες σύμφωνα με τις υποχρεώσεις και τους στόχους στη σχετική μέχρι 
τώρα περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ (π.χ. οδηγίες για τον αέρα, τον θόρυβο, το 
νερό και τα απόβλητα, καθώς και την πολιτική ενεργειακής απόδοσης και 
προστασίας του κλίματος), για να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο στο οποίο τα αστικά 
όργανα θα θεσπίζουν μετρήσιμες οδηγίες και στόχους για τα δικά τους σχέδια 
αειφόρου αστικής διαχείρισης και θα καθιστούν εφικτή τη σύγκριση και τον 
καθορισμό κριτηρίων (Benchmarks) μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων·

Or. en
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Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 18
Παράγραφος 6

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 19
Παράγραφος 7, στοιχείο α, περίπτωση 6α (νέα)

- το σχέδιο διαχείρισης για τον καλύτερο έλεγχο των τιμών των ακινήτων,

Or. fr

Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 20
Παράγραφος 7

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 21
Παράγραφος 7, στοιχείο α, περίπτωση 1 (νέα)

- την αναλογία των δομημένων περιοχών προς τις αγροτικές περιοχές,

Or. es

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 22
Παράγραφος 7, στοιχείο α, περίπτωση 1 β (νέα)

- τις μελλοντικές προοπτικές για τη δημογραφική ανάπτυξη και την ανάγκη για νέους 
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αστικούς οικισμούς,

Or. es

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 23
Παράγραφος 7, στοιχείο α, περίπτωση 1 γ (νέα)

- τους τρόπους επικοινωνίας, την κινητικότητα, την ενσωμάτωση στις πόλεις και την 
πρόσβαση σε υπηρεσίες,

Or. es

Τροπολογία: Claude Turmes, Gisela Kallenbach 

Τροπολογία 24
Παράγραφος 7, στοιχείο α, περίπτωση 3

- την αστική δομή και την αναλογία των χώρων πρασίνου και των ζωνών αστικής 
διεύρυνσης,

Or. en

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 25
Παράγραφος 7, στοιχείο α, περίπτωση 6 α (νέα)

- την αξιολόγηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, των δομημένων περιοχών, καθώς 
και των περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος και των κινδύνων που διατρέχουν,

Or. es

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 26
Παράγραφος 7, στοιχείο α, περίπτωση 6 β (νέα)

- την εκτίμηση της ζήτησης νερού για ανθρώπινη κατανάλωση στις αστικές περιοχές 
και τον σχεδιασμό λήψης μέτρων καθαρισμού και επεξεργασίας νερού·

Or. es
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Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 27
Παράγραφος 8

8. τονίζει ότι οι πολίτες, οι ΜΚΟ, οι οικονομικές ενώσεις και άλλοι ενδιαφερόμενοι 
φορείς θα πρέπει να συμμετάσχουν στην προετοιμασία των σχεδίων αειφόρου αστικής 
διαχείρισης, τα οποία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στο κοινό· εκτιμά, επίσης, ότι η 
τακτική αξιολόγηση της σημειωθείσας προόδου και η διάδοση των αποτελεσμάτων 
των εν λόγω αξιολογήσεων είναι επίσης απαραίτητες·

Or. de

Τροπολογία: Claude Turmes, Gisela Kallenbach 

Τροπολογία 28
Παράγραφος 8 α (νέα)

8a. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει όλους τους συμμετέχοντες κύκλους σε 
τακτικές αξιολογήσεις της εφαρμογής των θεματικών στρατηγικών και να 
ξεκινήσει αυτήν τη διαδικασία το 2007, εξετάζοντας την αρχική κατάσταση· ζητά 
την προώθηση της ανταλλαγής μιας δοκιμασμένης πρακτικής σε επίπεδο ΕΕ 
ανάμεσα στα αστικά όργανα, πράγμα που αφορά την εφαρμογή της στρατηγικής 
και των σχεδίων αειφόρου αστικής διαχείρισης·

Or. en

Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 29
Παράγραφος 9

9. καλεί την Επιτροπή να προτείνει έναν στόχο για μέτρα αντιστάθμισης για την 
αντικατάσταση χώρων πρασίνου που καταστράφηκαν από δημόσια έργα, όπου σε 
περίπτωση έλλειψης επιφανειών προβλέπεται και τοποθέτηση πρασινάδας στους 
δρόμους και κάλυψη με πράσινο στους τοίχους και τις σκεπές·

Or. de

Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 30
Παράγραφος 10

10. καλεί τα κράτη μέλη να (διαγραφή) εξετάσουν διεξοδικά έργα που περιορίζουν τις 
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κατασκευές σε υπαίθριους χώρους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την άναρχη 
δόμηση και την ερήμωση του κέντρου των πόλεων μέσω της αποχώρησης των 
οικονομικά ισχυρότερων κατοίκων, και να δώσει προτεραιότητα στην ανακύκλωση 
των εκτάσεων (κατασκευές στις εγκαταλελειμμένες περιοχές και επανενεργοποίηση 
άλλων εκτάσεων, όπως είναι για παράδειγμα οι εγκαταλελειμμένες σιδηροδρομικές 
γραμμές)·

Or. de

Τροπολογία: Claude Turmes, Gisela Kallenbach 

Τροπολογία 31
Παράγραφος 10

10. καλεί τα κράτη μέλη εντός των εθνικών στρατηγικών πλαισίων αναφοράς τους και 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων τους να δώσουν προτεραιότητα στη 
χρηματοδότηση έργων μέσω των οποίων μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή τα 
σχέδια αειφόρου αστικής διαχείρισης, καθώς και έργων που περιορίζουν τις 
κατασκευές σε υπαίθριους χώρους και προάγουν τις κατασκευές σε 
εγκαταλελειμμένες περιοχές·

Or. en

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 32
Παράγραφος 10

10. καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα σε έργα που περιορίζουν τις κατασκευές 
σε υπαίθριους χώρους και προάγουν τις κατασκευές σε εγκαταλελειμμένες περιοχές
εντός των εθνικών στρατηγικών πλαισίων αναφοράς τους και των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων τους και να προωθήσουν τη δενδροφύτευση στους δρόμους και τον 
χαρακτηρισμό περισσότερων χώρων πρασίνου·

Or. en

Τροπολογία: Claude Turmes, Gisela Kallenbach 

Τροπολογία 33
Παράγραφος 11

11. εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι δεν επιβλήθηκαν δεσμευτικές 
υποχρεώσεις, και καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν αποτελεσματικά κίνητρα, 
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προκειμένου να προαγάγουν τη χρήση του κοινοτικού συστήματος οικολογικής 
διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου από τις τοπικές αρχές·

Or. en

Τροπολογία: Claude Turmes, Gisela Kallenbach 

Τροπολογία 34
Παράγραφος 11 α (νέα)

11a. καλεί τα αστικά όργανα, στις δημόσιες συμβάσεις τους να λαμβάνουν τακτικά 
υπόψη τα κριτήρια βιωσιμότητας και να αναλάβουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις 
στα σχέδια για την αειφόρο αστική ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 35
Παράγραφος 11 β (νέα)

11β. καλεί τα κράτη μέλη να ταχθούν υπέρ της δυνατότητας των ενοικιαστών να 
αγοράσουν τις κατοικίες τους·

Or. fr

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 36
Παράγραφος 13 α (νέα)

13a. θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στον περιορισμό και την εξάλειψη 
των ακαθαρσιών, των απορριμμάτων, των γκράφιτι, και των περιττωμάτων των 
ζώων και στον περιορισμό του υπερβολικού θορύβου που προέρχεται από 
ηχοσυστήματα σε σπίτια και οχήματα·

Or. en

Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 37
Παράγραφος 14

14. καλεί τα κράτη μέλη σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση να επιδιώξουν
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μετάβαση τουλάχιστον του 5% των ενδοαστικών χιλιομέτρων ανά επιβάτη από
ιδιωτικά μέσα μεταφοράς/ αυτοκίνητα σε αειφόρες μεθόδους μεταφοράς, όπως τα 
δημόσια μέσα μεταφοράς και η ποδηλασία, εντός της περιόδου 2002-2012·

Or. de

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 38
Παράγραφος 14

14. προτείνει τη λήψη μέτρων, που θα παρέχουν κίνητρα στους κατοίκους των 
μεγαλουπόλεων να χρησιμοποιούν πιο συχνά αστικές συγκοινωνίες και ποδήλατα·

Or. pl

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 39
Παράγραφος 15

15. τονίζει ότι η πρόσβαση όλων των πολιτών στην κινητικότητα (καθώς και εκείνων που 
δεν έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικό αυτοκίνητο) είναι ένας κοινωνικός παράγοντας που 
μπορεί να αναζωογονήσει την οικονομική ανάπτυξη των προαστίων ή να 
προκαλέσει εντάσεις και πρέπει να ληφθεί υπόψη·

Or. pl

Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 40
Παράγραφος 16

16. εκτιμά ότι οι εθνικές κυβερνήσεις και η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να καταβάλουν 
περισσότερες προσπάθειες, προκειμένου να βελτιώσουν τις δημόσιες συγκοινωνίες, 
τους δρόμους για τα ποδήλατα και την υποδομή στις αστικές περιοχές, 
προκειμένου το κάθε άτομο να μπορεί να επιλέξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
για το περιβάλλον και την οικονομία ανάμεσα στο ποδήλατο, τις δημόσιες 
συγκοινωνίες και το αυτοκίνητο· θεωρεί απαραίτητο, για να βελτιωθεί η θέση των 
πεζών εντός των πόλεων, να συνυπολογιστούν η προσβασιμότητα και η ανάγκη για 
ασφάλεια των πεζών μέσω των κατάλληλων μέτρων (όπως ο καλός φωτισμός, η 
παρουσία αστυνομικών) λαμβάνοντας υπόψη π.χ. τις γυναίκες, τους ηλικιωμένους 
και τα άτομα με αναπηρίες·
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Or. de

Τροπολογία: Matthias Groote

Τροπολογία 41
Παράγραφος 16, περίπτωση 2

– να προαγάγουν χρησιμοποιώντας ευρωπαϊκά κονδύλια τις δημόσιες μεταφορές και
την ανάπτυξη υποδομών των δημόσιων μέσων μεταφοράς και να διαδώσουν τις
πληροφορίες σχετικά με ήδη υπάρχοντα καλά παραδείγματα, όπως η εισαγωγή
ολοκληρωμένων συστημάτων τιμολόγησης και έκδοσης εισιτηρίων και η ανάπτυξη 
συστημάτων στάθμευσης και μετεπιβίβασης σε δημόσιες συγκοινωνίες·

Or. de

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 42
Παράγραφος 16 περίπτωση 3

– να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων, μέσω 
περιορισμών στάθμευσης και τελών οδικής συμφόρησης και την παρεμπόδιση 
διάθεσης χώρου στάθμευσης σε κτίρια όπου στεγάζονται γραφεία·

Or. en

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 43
Παράγραφος 17

17. επισημαίνει στα κράτη μέλη την υποχρέωσή τους κατά τη διαμόρφωση των 
πόλεων να λαμβάνουν υπόψη τους πιο ευάλωτους χρήστες των οδών, για 
παράδειγμα μέσω της μείωσης των επιτρεπόμενων ανώτατων ορίων ταχύτητας ή 
της δημιουργίας ζωνών όπου δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία αυτοκινήτων σε κέντρα 
πόλεων ή κατοικημένες περιοχές, με στόχο να μειωθούν οι νεκροί των τροχαίων 
ατυχημάτων κατά 50% έως το 2010, όπως ορίστηκαν στη Λευκή Βίβλο για την 
ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών·

Or. nl
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 44
Παράγραφος 17

17. προτείνει την καθιέρωση ορίων ταχύτητας σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, καθώς και 
την καθιέρωση περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της πόλης, έτσι 
ώστε να μπορούν να μειωθούν οι νεκροί των τροχαίων ατυχημάτων έως το 2010, 
όπως ορίστηκαν στη Λευκή Βίβλο για την ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών·

Or. pl

Τροπολογία: Matthias Groote

Τροπολογία 45
Παράγραφος 17

17. προτείνει την αναδιαμόρφωση των χώρων και εκτάσεων κυκλοφορίας (όπως έγινε 
με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Shared Space) με στόχο να συμβάλει ώστε να 
μειωθούν οι νεκροί των τροχαίων ατυχημάτων κατά 50% έως το 2010, όπως 
ορίστηκαν στη Λευκή Βίβλο για την ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών·

Or. de

Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 46
Παράγραφος 17

17. συνιστά την καθιέρωση ορίων ταχύτητας 30 χλμ./ώρα σε νευραλγικές ζώνες στα 
αστικά κέντρα, όπως για παράδειγμα σε περιβάλλοντες χώρους παιδικών σταθμών, 
σχολείων και γηροκομείων, καθώς και την κατασκευή έργων για τον περιορισμό 
της κυκλοφορίας·

Or. de

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 47
Παράγραφος 18

18. προτείνει την κατάρτιση σχεδίων ανεφοδιασμού των πόλεων και καλεί τα κράτη μέλη 
να προωθήσουν ιδιαίτερα τις θαλάσσιες και τις σιδηροδρομικές μεταφορές και να 
αυξήσουν το μερίδιό τους στην κυκλοφορία, προκειμένου να μειωθεί και να 
βελτιωθεί η μεταφορά των εμπορευμάτων εντός των πόλεων·
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Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 48
Παράγραφος 18

18. προτείνει την κατάρτιση σχεδίων ανεφοδιασμού των πόλεων, προκειμένου να μειωθεί 
και να βελτιωθεί η μεταφορά των εμπορευμάτων εντός των πόλεων, όπου πρέπει να 
συντονιστεί ιδίως η ενδοαστική διανομή των εμπορευμάτων·

Or. de

Τροπολογία: Matthias Groote

Τροπολογία 49
Παράγραφος 19

19. υπενθυμίζει ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί βασική αιτία προβλημάτων υγείας 
στην ΕΕ· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι οι πόλεις με υψηλό ποσοστό ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης σε ενδοαστικό επίπεδο θα πρέπει να εισαγάγουν ένα σύστημα 
κατηγοριοποίησης των οχημάτων σύμφωνα με τις κατηγορίες εκπομπών ρύπων επί 
τη βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου (οδηγία 70/220/EΟΚ), προκειμένου να 
προωθήσουν τη δημιουργία περιοχών χαμηλών εκπομπών·

Or. de

Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 50
Παράγραφος 19

19. υπενθυμίζει ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί βασική αιτία προβλημάτων υγείας 
στην ΕΕ· τονίζει ότι στον καθορισμό των βέλτιστων συγκοινωνιών παίζουν ρόλο 
πολλοί παράγοντες: ταχύτητα, προορισμός, κόστος, είδος των μεταφερόμενων 
εμπορευμάτων, αξιοπιστία· θεωρεί ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει 
εναλλακτική επιλογή για το αυτοκίνητο· γι’ αυτόν τον λόγο, επικρίνει τα 
βραχυπρόθεσμα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας, τα οποία κατά πρώτο λόγο 
συνεπάγονται μετεγκατάσταση και ως εκ τούτου δεν είναι επιζήμια μόνον από 
οικονομική άποψη, αλλά και από περιβαλλοντική άποψη·

Or. de
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Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 51
Παράγραφος 19 α (νέα)

19a. τάσσεται υπέρ της καταπολέμησης στην πηγή και της λήψης πρωτοποριακών 
μέτρων για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων· τονίζει ότι, σύμφωνα με 
μελέτες, από τη συνεχή μεταφορά εμπορευμάτων παράγονται έως και 38% 
λιγότερες εκπομπές λεπτών σωματιδίων σε σχέση με τη διακοπτόμενη μεταφορά, 
και ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο καινοτόμων μέτρων, 
προκειμένου να ενισχυθεί η συγκοινωνιακή ροή·

Or. de

Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 52
Παράγραφος 19 β (νέα)

19β. ζητά καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, 
προκειμένου να διασφαλίσει κάποιον βαθμό συνοχής· επισημαίνει ότι ο κακός 
συντονισμός ανάμεσα στην τοπική αυτοδιοίκηση συνεπάγεται μεγαλύτερα έξοδα 
μεταφοράς, αύξηση της κυκλοφορίας και συνεπώς αύξηση της μόλυνσης του 
περιβάλλοντος·

Or. de

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 53
Παράγραφος 20 α (νέα)

20a. τονίζει τη σημασία του προγραμματισμού και του σχεδιασμού οικισμών και 
πολυκατοικιών για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και τη σημασία των 
δημόσιων χώρων, όπως είναι οι χώροι στάθμευσης και οι οδοί σύνδεσης προς τους 
σιδηροδρομικούς σταθμούς·

Or. en
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Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 54
Παράγραφος 21

21. θεωρεί, επίσης, προβληματική την κοινωνική διάσταση εκατομμυρίων ατόμων που 
ζουν σε προκατασκευασμένα οικιστικά συγκροτήματα μαζικής παραγωγής· καλεί, 
επομένως, τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στη χρηματοδότηση έργων που 
αποσκοπούν στην αποκατάσταση των εν λόγω περιοχών/προαστίων, μέσω της 
υιοθέτησης μιας ολιστικής (κυρίως κοινωνικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής) 
προσέγγισης καθώς και να εφαρμόσουν μέτρα, που δίνουν τη δυνατότητα στους 
ενοικιαστές να αγοράσουν τις κατοικίες τους· καλεί επίσης την Επιτροπή να 
προτείνει μέτρα για την προώθηση των σχέσεων μεταξύ των κέντρων των πόλεων
και των προαστίων·

Or. fr

Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 55
Παράγραφος 21

21. τονίζει την κοινωνική διάσταση των σχεδίων αειφόρου αστικής διαχείρισης και 
συνιστά τη γενική προώθηση της ενδοαστικής ποιότητας ζωής μέσω της 
υιοθέτησης μιας ολιστικής (κυρίως κοινωνικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής) 
προσέγγισης (διαγραφή)·

Or. de

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 56
Παράγραφος 21 α (νέα)

21a. ζητά για τη διατήρηση της ταυτότητας και της εικόνας του εκάστοτε 
περιβάλλοντος σε νέους αστικούς οικισμούς και κατά την επέκταση των αστικών 
περιοχών να γίνουν προσπάθειες, προκειμένου να διαφυλαχθεί η τοπογραφία και η 
φυσική δομή της περιοχής·

Or. es
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Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 57
Παράγραφος 21 β (νέα)

21β. προτείνει κατά τη διαχείριση του αστικού χώρου, την επέκταση των χώρων 
πρασίνου, την επέκταση των πόλεων και την εγκατάσταση νέων οικισμών να 
παραμείνουν άκτιστες μεγάλες φυσικές εκτάσεις, έτσι ώστε οι κάτοικοι των πόλεων 
να αναπτύξουν σχέση με τη φύση·

Or. es

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 58
Παράγραφος 21 γ (νέα)

21γ. ζητά για τη διατήρηση ιστορικών κέντρων ή φυσικών χώρων διαβίωσης, ποταμών, 
λιμνών και υγροβιότοπων να δημιουργηθούν κυκλικά γύρω τους προληπτικά 
προστατευόμενες περιοχές, με ελάχιστο επιτρεπόμενο βαθμό δόμησης, έτσι ώστε να 
μην υφίσταται ενδεχόμενο οικοδόμησης·

Or. es

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 59
Παράγραφος 21 δ (νέα)

21δ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν τη σχέση μεταξύ των 
διάφορων αστικών μοντέλων και της κοινωνικής συμπεριφοράς, καθώς και τους 
όρους που ωφελούν την κοινωνική αρμονία και την υγεία·

Or. es

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 60
Παράγραφος 22

22. τονίζει ότι ορισμένες ιστορικές συνοικίες, που αποτελούν πολύτιμα τμήματα της 
κοινής μας κληρονομιάς, έχουν εγκαταλειφθεί εδώ και δεκαετίες στις πόλεις· καλεί, 
ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εκδόσει κατευθυντήριες γραμμές για την προώθηση 
της κατάλληλης αποκατάστασης των εν λόγω περιοχών λαμβάνοντας υπόψη την 
αρχιτεκτονική, τις ελεύθερες εκτάσεις και τους χώρους, καθώς και τις όχθες των 
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ποταμών, τις γέφυρες και άλλες δημόσιες κατασκευές·

Or. es

Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 61
Παράγραφος 22

22. τονίζει ότι ορισμένες ιστορικές συνοικίες, που αποτελούν πολύτιμα τμήματα της
κοινής μας κληρονομιάς, έχουν εγκαταλειφθεί εδώ και δεκαετίες στις πόλεις· συνιστά 
τη δημιουργία εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών προγραμμάτων ενίσχυσης για την 
προώθηση της κατάλληλης αποκατάστασης των εν λόγω περιοχών·

Or. de

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 62
Παράγραφος 24

24. προτρέπει τα κράτη μέλη να προαγάγουν έργα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ τα 
οποία σχετίζονται με την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του αστικού δικτύου 
θέρμανσης, ιδίως στη βάση της γεωθερμικής και της ηλιακής ενέργειας και να 
στηρίξουν την αύξηση της δόμησης και τη χρήση του αστικού δικτύου θέρμανσης·
τονίζει, εν προκειμένω, ότι σε περίπτωση ενεργειακής κρίσης, η μετάβαση σε μια 
διαφορετική πηγή ενέργειας είναι ευκολότερο να επιτευχθεί με το αστικό δίκτυο 
θέρμανσης·

Or. pl

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 63
Παράγραφος 25

25. υπογραμμίζει το γεγονός ότι πρέπει να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν νέες 
αποτελεσματικές μέθοδοι διαχείρισης των υδάτων στις πόλεις, με στόχο να 
διατηρηθούν τα όμβρια ύδατα των πόλεων για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα κατά 
τη διάρκεια των θερμών και ξηρών καλοκαιριών·

Or. pl
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Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 64
Παράγραφος 25

25. υπογραμμίζει το γεγονός ότι πρέπει να αναπτυχθούν νέες μέθοδοι διαχείρισης των 
υδάτων στις πόλεις, με στόχο να διατηρηθούν τα όμβρια ύδατα των πόλεων για 
μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια των θερμών και ξηρών 
καλοκαιριών και προκειμένου να προληφθούν απότομες πλημμύρες και να 
αποτραπούν οι κατασκευές κτιρίων και άλλες δραστηριότητες εκμετάλλευσης σε 
πλημμυρισμένες εκτάσεις·

Or. en

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 65
Παράγραφος 25 α (νέα)

25a. συνιστά να θεσπιστούν κοινοτικές διατάξεις για την προώθηση και την εφαρμογή 
μιας αειφόρου διαχείρισης των υδάτινων πόρων στις πόλεις, προκειμένου να 
ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, όπου πρέπει να 
προβλέπονται απαιτήσεις για την εξοικονόμηση στην κατανάλωση νερού σε
νεόδμητα κτίρια, την αποθήκευση νερού σε περιόδους υγρασίας για περιόδους με 
υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία, τη διατήρηση υδάτων σε θερμές περιόδους για 
να χρησιμοποιηθούν ως συστήματα ψύξης και αειφόρα αστικά αποχετευτικά 
συστήματα, προκειμένου να μειωθούν οι απώλειες υδάτων και οι κίνδυνοι 
πλημμύρας, να ελαττωθεί η χρήση του εδάφους και να διαφυλαχθούν μεγαλύτερες 
ποσότητες νερού·

Or. en

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 66
Παράγραφος 25 β (νέα)

25β. ζητά στα κριτήρια για την αειφορία των πόλεων να ληφθεί υπόψη και ο εξοπλισμός 
με εγκαταστάσεις υγείας και εκπαίδευσης, καθώς και η ύπαρξη ανοικτών χώρων 
και περιοχών για την προώθηση συναντήσεων και επαφών μεταξύ των γειτόνων·

Or. es
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Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 67
Παράγραφος 25 γ (νέα)

25γ. θεωρεί ότι κατά την εφαρμογή της θεματικής στρατηγικής δεν πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη μόνον οι ποσότητες των υδάτων αλλά και η ποιότητά τους· 
καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να προωθήσει τη διάδοση αυτής της πρακτικής 
σε αυτόν τον τομέα, όπου επιδιώκεται σύνδεση με τα δίκτυα, τα οποία έχουν ήδη 
δημιουργηθεί στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα·

Or. nl

Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 68
Παράγραφος 25 δ (νέα)

25δ. τονίζει τη σημασία της αποκατάστασης παλαιών σωλήνων νερού και 
αποχετευτικών συστημάτων στις πόλεις·

Or. de

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 69
Παράγραφος 26 α (νέα)

26a. ζητά στα ιστορικά κέντρα και στα νεόδμητα κτίρια να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις 
στο τοπίο της πόλης και στον περιορισμό του από τα νέα κτίρια, καθώς και η 
απώλεια της ιστορικής ταυτότητας·

Or. es

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 70
Παράγραφος 26 β (νέα)

26β. προτείνει στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν κίνητρα για τη 
διάδοση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις οποίες υποστηρίζουν 
απόλυτα οι πολίτες και η τοπική αυτοδιοίκηση, και γι’ αυτόν τον λόγο να 
απευθυνθούν στα διαρθρωτικά ταμεία·

Or. es
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Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 71
Παράγραφος 27

27. τονίζει τη σημασία της αύξησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των κτιρίων με τον 
ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό κατοικιών (μόνωση, χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, πράσινες στέγες, ενεργητικός/παθητικός ηλιακός σχεδιασμός, κατοικίες με 
χαμηλή κατανάλωση ενέργειας κλπ.)· υποστηρίζει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στο αστικό περιβάλλον καθώς και την εξοικονόμηση νερού στα κτίρια 
(αποθήκευση και επαναχρησιμοποίηση όμβριων υδάτων, ορθολογική χρήση του 
νερού τουαλέτας, εξοικονόμηση νερού στα πλυντήρια πιάτων)·

Or. en

Τροπολογία: Claude Turmes, Gisela Kallenbach 

Τροπολογία 72
Παράγραφος 27

27. τονίζει τη σημασία της αύξησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των κτιρίων με τον 
ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό κατοικιών (μόνωση, χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, πράσινες στέγες, ενεργητικός/παθητικός ηλιακός σχεδιασμός, κατοικίες με 
χαμηλή κατανάλωση ενέργειας κλπ.)· υποστηρίζει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στο αστικό περιβάλλον· συνιστά επιπλέον συγκρίσεις απόδοσης και κοινή 
χρήση στην ΕΕ της δοκιμασμένης πρακτικής όσον αφορά τη βελτίωση της 
εξοικονόμησης ενέργειας, την εισαγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και γενικά 
την πρόοδο στην αειφόρο αστική πολεοδομία·

Or. en

Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 73
Παράγραφος 27

27. τονίζει τη σημασία της αύξησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των κτιρίων με τον 
ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό κατοικιών (μόνωση, χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, πράσινες στέγες, ενεργητικός/παθητικός ηλιακός σχεδιασμός, κατοικίες με 
χαμηλή κατανάλωση ενέργειας κλπ.)· υποστηρίζει τη χρήση ανανεώσιμων και 
ενδεχομένως τοπικά διαθέσιμων πηγών ενέργειας στο αστικό περιβάλλον·

Or. de
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Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 74
Παράγραφος 28

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 75
Παράγραφος 28

28. τονίζει την αναγκαιότητα για μείωση των ενεργειακών απωλειών μέσω της 
αποκατάστασης των παλαιών συστημάτων αγωγών·

Or. de

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 76
Παράγραφος 28

28. προτείνει να διατεθούν και να χρησιμοποιηθούν κοινοτικά κονδύλια από τα κράτη 
μέλη προκειμένου να αναβαθμιστούν και να ανακατασκευαστούν οι οικοδομές που 
κατασκευάζονται από πλάκες, τα κτίρια και οι γειτονιές·

Or. pl

Τροπολογία: Matthias Groote

Τροπολογία 77
Παράγραφος 28

28. προτείνει να διατεθούν και να χρησιμοποιηθούν κονδύλια των διαρθρωτικών 
ταμείων από τα κράτη μέλη προκειμένου να αναβαθμιστούν τα κτίρια και οι γειτονιές
(διαγραφή)·

Or. de
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Τροπολογία: Claude Turmes, Gisela Kallenbach 

Τροπολογία 78
Παράγραφος 28 α (νέα)

28a. καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να βελτιώσει τα μέσα δανεισμού, 
προκειμένου να υποστηρίξει αποτελεσματικά μια αειφόρο αστική ανάπτυξη, και 
στο πλαίσιο των υπαρχόντων προγραμμάτων να αντιμετωπιστούν κατά 
προτεραιότητα τέτοιου είδους πολεοδομικά έργα, στα οποία εφαρμόζονται σχέδια 
αειφόρου αστικής διαχείρισης, ιδίως στους τομείς εξοικονόμησης ενέργειας, 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αειφόρου αστικής συγκοινωνιακής υποδομής· 
καλεί την ΕΤΕπ να διασφαλίσει ότι οι επενδύσεις της δεν αντιβαίνουν στους 
στόχους της αειφόρου αστικής διαχείρισης·

Or. en


