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Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 1
A konstatuojamoji dalis

A. kadangi maždaug 80 proc. Europos gyventojų gyvena miestuose, tačiau jų poreikiams 
ir interesams Europos fonduose, projektuose, iniciatyvose ir strategijose ne visuomet
pakankamai atstovaujama (išbraukta),

Or. de

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 2
Ea konstatuojamoji dalis (nauja)

Ea. kadangi miesto aplinkai taip pat galima daryti didelę įtaką nuomininkams sudarant 
sąlygas įsigyti butus,

Or. fr



PE 372.197v01-00 2/23 AM\612851LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 3
C konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 4
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi, nors, atsižvelgiant į visuomeninio keleivinio transporto nuosmukį, jo dalis 
transporto sistemoje naujosiose valstybėse narėse išlieka didesnė negu senosiose 
valstybėse narėse, (išbraukta) didėjantis asmeninių automobilių naudojimas 
(išbraukta) reikalauja imtis tvarių priemonių, jei jos yra numatytos sutartyse ir kuria 
tikrą europinę pridėtinę vertę,

Or. de

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 5
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi, nors, atsižvelgiant į visuomeninio transporto nuosmukį, jo dalis transporto 
sistemoje naujosiose valstybėse narėse išlieka didesnė negu senosiose valstybėse 
narėse, turėtų būti svarstomos priemonės, kurios gali sustabdyti tolesnį 
visuomeninio transporto naudojimo mažėjimą,

Or. nl

Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 6
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi 6-ojoje AVP buvo ypač skatinamas poreikis spręsti didėjančių automobilių 
transporto srautų klausimą ir reikšmingai atsieti transporto augimą nuo BVP didėjimo, 
tačiau tai neturi kenkti ekonomikai,

Or. de
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Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 7
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi turėtų būti atsižvelgta į Europos Sąjungos energetinę priklausomybę 
miestuose, kur didžiausias energijos vartojimo didėjimas tenka transporto sektoriui, ir 
kadangi politikos priemonės būsto sektoriuje dažniausiai nustatomos ir šildymui skirti 
energijos šaltiniai parenkami vietos lygiu,

Or. de

Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 8
1 dalis

1. palankiai vertina Komisijos komunikatą dėl Teminės miestų aplinkos strategijos; 
(išbraukta)

Or. de

Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 9
1a dalis (nauja)

1a. ypač pritaria, kad komunikate taip pat įvertinta svarbi miestų, kaip ekonomikos 
varomosios jėgos, funkcija;

Or. de

Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 10
1b dalis (nauja)

1b. sutinka su Komisijos tyrimu, kuriame nurodoma, kad aplinkos problemos miestuose 
yra labai sudėtingos, nes jų priežastys yra glaudžiai tarpusavyje susijusios, ir 
patvirtina Komisijos įspėjimą, kad vietinės iniciatyvos siekiant išspęsti tam tikras 
problemas gali sukelti naujas problemas kitose srityse;
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Or. de

Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 11
1c dalis (nauja)

1c. pritaria, kad Europos Komisija savo komunikate pakartotinai atkreipia dėmesį į 
subsidiarumo principą ir atitinkamai atsisako privalomų ES reikalavimų statybų 
politikos ir miestų planavimo srityse;

Or. de

Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 12
2 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 13
3 dalis

3. pabrėžia, kad Europos Sąjungos politika, nepažeidžiant subsidiarumo principo, 
derėtų atsižvelgti į savo teritorijoje esančių tiek miesto, tiek kaimo vietovių aspektus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 14
3 dalis

3. taip pat apgailestauja, kad Teminė miestų aplinkos strategija neapibrėžia Europos 
politikos priemonių nei siekiant miesto ir kaimo vietovių, nei miestų centrų ir 
priemiesčių vystymosi pusiausvyros;
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 15
5 dalis

5. pabrėžia, kad Komisija, bendradarbiaudama su atsakingomis šalių valdžios 
institucijomis, turėtų skatinti kiekvieną miestą, kuriame yra daugiau kaip 100 000 
gyventojų, parengti Tvaraus miesto valdymo planą ir Tvaraus miesto transporto planą
(išbraukta);

Or. nl

Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 16
5 dalis

5. pabrėžia, kad Bendrija turėtų skatinti parengti Tvaraus miesto valdymo planą ir 
Tvaraus miesto transporto planą kiekvienam miestui; (išbraukta)

Or. de

Pakeitimą pateikė Claude Turmes, Gisela Kallenbach 

Pakeitimas 17
5a dalis (nauja)

5a. reikalauja, kad į Komisijos gaires būtų įtraukti bendri pagrindiniai rodikliai, 
atitinkantys ligšiolinės ES aplinkos politikos (pvz., oro, triukšmo, vandens ir taršos 
direktyvų, energijos veiksmingumo ir klimato politikos) įsipareigojimus ir tikslus, 
siekiant miestų valdžios institucijoms nustatyti reikalavimus, kad jos savo 
atitinkamuose Tvaraus miesto valdymo planuose galėtų apibrėžti kiekybiškai 
įvertinamus reikalavimus ir tikslus, ir siekiant sudaryti sąlygas palyginti Europos 
miestus ir atlikti jų lyginamąją analizę;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 18
6 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 19
6 dalies a punkto 6a įtrauka (nauja) 

- valdymo planą siekiant geriau reguliuoti žemės sklypų kainas,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 20
7 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 21
7 dalies a punkto 1a įtrauka (nauja)

- užstatytų zonų ryšį su kaimo vietovėmis ir kaimo aplinka,

Or. es
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Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 22
7 dalies a punkto 1b įtrauka (nauja)

- tolesnes demografinės plėtros perspektyvas ir naujų miesto gyvenamųjų rajonų 
poreikį,

Or. es

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 23
7 dalies a punkto 1c įtrauka (nauja)

- informacijos perdavimo srautus, mobilumą, integraciją miestuose ir paslaugų 
prieinamumą,

Or. es

Pakeitimą pateikė Claude Turmes, Gisela Kallenbach 

Pakeitimas 24
7 dalies a punkto 3 įtrauka

- miestų struktūrą ir žaliųjų želdynų bei miesto plėtros zonų užimamą plotų dalį,

Or. en

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 25
7 dalies a punkto 6a įtrauka

- kultūrinio palikimo, užstatytos aplinkos bei ekologiniu požiūriu svarbių vietovių ir 
joms gresiančio pavojaus vertinimą,

Or. es
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Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 26
7 dalies a punkto 6b įtrauka

- žmonių vartojimui skirto vandens poreikio miesto zonose vertinimą ir vandens 
valymo ir paruošimo priemonių planavimą;

Or. es

Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 27
8 dalis

8. pabrėžia, kad gyventojai, NVO, pramonininkų asociacijos ir kiti suinteresuoti 
dalyviai turėtų dalyvauti rengiant tvaraus miesto valdymo planą, supažindinant su juo 
visuomenę; be to, laiko, kad yra labai svarbus reguliarus atliktos pažangos vertinimas 
ir tokių vertinimų rezultatų sklaida;

Or. de

Pakeitimą pateikė Claude Turmes, Gisela Kallenbach 

Pakeitimas 28
8a dalis (nauja)

8a. ragina Komisiją į Teminės strategijos įgyvendinimo pažangos reguliaraus vertinimo 
procesą įtraukti visus suinteresuotus dalyvius ir, atlikus pradinę peržiūrą, jį pradėti 
2007 m.; be to, ragina skatinti miestų valdžios institucijas ES lygiu skleisti 
pažangiąją patirtį, susijusią su strategijos ir Tvaraus miesto valdymo plano
įgyvendinimu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 29
9 dalis

9. ragina Komisiją siūlyti nustatyti kompensuojamąsias priemones, kad būtų atstatyti
dėl statybos projektų vykdymo sunaikinti želdynai, o trūkstant vietos taip pat turi 
būti numatyta šalia gatvės esanti žalioji zona, sienų ir stogų apželdinimas;
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Or. de

Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 30
10 dalis

10. ragina valstybes nares (išbraukta) nuodugniai tikrinti projektus, kuriais siekiama 
riboti plyno lauko investicijas, siekiant užkirsti kelią miestų plėtrai ir miesto centrų 
sunykimui dėl išsikeliančių kitur gyventi finansiškai pajėgesnių gyventojų bei teikti 
pirmenybę pakartotiniam sklypų panaudojimui (skatinti investicijas į apleistus 
pramonės objektus ir atgaivinti kitus turimus sklypus, pvz., apleistas geležinkelio 
linijas);

Or. de

Pakeitimą pateikė Claude Turmes, Gisela Kallenbach 

Pakeitimas 31
10 dalis

10. ragina valstybes nares (išbraukta), vadovaujantis nacionalinėse strategijose 
numatytais reikalavimais ir valstybių narių veiksmų programomis, pirmenybę teikti 
projektų, kuriais įgyvendinami Tvaraus miesto valdymo ir Tvaraus miesto 
transporto planai, finansavimui bei investicijoms į projektus, kuriais siekiama riboti 
plyno lauko investicijas ir skatinti investicijas į apleistus pramonės objektus;

Or. en

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 32
10 dalis

10. ragina valstybes nares teikti prioritetus investicijoms į projektus, kuriais siekiama 
riboti plyno lauko investicijas ir skatinti investicijas į apleistus pramonės objektus, bei 
skatinti gatvių apsodinimą medžiais ir skirti didesnius sklypus želdynams,
vadovaujantis nacionalinėse strategijose numatytais reikalavimais ir valstybių narių 
veiksmų programomis;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Claude Turmes, Gisela Kallenbach 

Pakeitimas 33
11 dalis

11. apgailestauja, kad šiuo tikslu nebuvo nustatytos teisiškai įpareigojančios prievolės, 
ir ragina valstybes nares kurti veiksmingas paskatas siekiant skatinti vietos valdžios 
institucijas naudoti aplinkos tvarkymo ir audito schemą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Claude Turmes, Gisela Kallenbach 

Pakeitimas 34
11a dalis (nauja)

11a. ragina miestų valdžios institucijas skelbiant viešuosius paraiškų konkursus visada
atsižvelgti į tvarumo kriterijų ir į Tvaraus miesto valdymo planus įtraukti su juo 
susijusius įsipareigojimus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 35
P11b dalis (nauja)

11b. ragina valstybes nares dėti pastangas, kad nuomininkai galėtų įsigyti butus;

Or. fr

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 36
13a dalis (nauja)

13a. mano, kad daugiau dėmesio turėtų būti skiriama šiukšlių, atliekų, grafiti, gyvūnų 
išmatų ir per didelio namų ir automobilių garso aparatūros skleidžiamo triukšmo 
prevencijai ir šalinimui;

Or. en



AM\612851LT.doc 11/23 PE 372.197v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 37
14 dalis

14. ragina valstybes nares bendradarbiaujant su vietos savivaldos institucijomis siekti
2002–2012 m. mažiausiai 5 proc. sumažinti eismo lygį miestų centre (išbraukta),
pereinant nuo asmeninio transporto priemonių / automobilių naudojimo prie tvarių 
transporto būdų: visuomeninio transporto ir dviračių;

Or. de

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 38
14 dalis

14. siūlo imtis priemonių, skatinančių didmiesčių gyventojus dažniau naudotis miesto 
transportu ir dviračiais;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 39
15 dalis

15. pabrėžia, kad mobilumas visiems (taip pat ir tiems, kurie neturi galimybės naudotis 
asmeniniu automobiliu) yra vertinimo reikalaujantis socialinis veiksnys, galintis 
atgaivinti priemiesčių ekonominę plėtrą arba sukelti įtampą;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 40
16 dalis

16. mano, kad nacionalinės vyriausybės ir vietos savivaldos institucijos turėtų dėti 
daugiau pastangų gerindamos visuomeninį transportą, dviračių takus ir 
infrastruktūrą miesto zonose, kad kiekvienas galėtų pasirinkti aplinkosaugos ir 
ekonominiu požiūriu geriausią transporto priemonę: dviratį, visuomeninį transportą 
ar automobilį; siekiant pagerinti pėsčiųjų judėjimą miestuose, atsižvelgiant, pvz., į 
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moteris, senyvo amžiaus žmones ir žmones su negalia, ir įgyvendinant tinkamas 
priemones (geras apšvietimas, saugumą užtikrinančios pajėgos) turėtų būti 
patenkintas pėsčiųjų poreikis nekliudomai ir saugiai judėti;

Or. de

Pakeitimą pateikė Matthias Groote

Pakeitimas 41
16 dalies 2 įtrauka

- skatinti visuomeninio transporto ir visuomeninio transporto infrastruktūros plėtrą bei
informuoti apie egzistuojančius pažangiosios patirties pavyzdžius, pvz., kompleksinių 
bilietų kainodaros sistemų bei P+R (angl. Park&Ride) sistemų įgyvendinimą,

Or. de

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 42
16 dalies 3 įtrauka

- spręsti individualaus transporto naudojimo klausimus, ribojant transporto priemonių 
stovėjimo vietų skaičių (išbraukta), apmokestinant transporto priemonių naudojimą ir 
neleidžiant skirti stovėjimo vietų šalia įstaigų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 43
17 dalis

17. atkreipia valstybių narių dėmesį į joms keliamą užduotį planuojant miestus 
atsižvelgti į labiausiai pažeidžiamus eismo dalyvius ir, pvz., miestų centre arba 
gyvenamuosiuose rajonuose, mažinti leidžiamą maksimalų greitį arba įrengti 
pėsčiųjų zonas, siekiant iki 2010 m. sumažinti mirtingumą keliuose 50 proc., kaip tai 
yra numatyta Europos transporto politikos Baltojoje knygoje

Or. nl
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Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 44
17 dalis

17. siūlo riboti greitį pagal šalių teisės nuostatas bei riboti eismą miestų centre 
(išbraukta), taip iki 2010 m. galėtų sumažėti mirtingumas keliuose (išbraukta), kaip 
tai yra numatyta Europos transporto politikos Baltojoje knygoje;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Matthias Groote

Pakeitimas 45
17 dalis

17. siūlo pertvarkyti transporto erdvę / zonas (panašiai kaip ES projekte dėl bendrosios 
erdvės) siekiant prisidėti prie to, kad iki 2010 m. sumažėtų mirtingumas keliuose 50 
proc., kaip tai yra numatyta Europos transporto politikos Baltojoje knygoje;

Or. de

Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 46
17 dalis

17. rekomenduoja riboti greitį iki 30 km/val. miestų centrų padidėjusio pavojaus zonose, 
pvz., šalia vaikų darželių, mokyklų, senelių prieglaudų, bei įrengti eismo greitį 
ribojančias inžinerines priemones;

Or. de

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 47
18 dalis

18. siūlo tvirtinti miestų logistikos planus bei ragina valstybes nares stipriai skatinti 
vandens ir geležinkelio transportą ir didinti jo eismo srauto dalį siekiant mažinti 
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miestuose prekių gabenimo mastą ir jį optimizuoti;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 48
18 dalis

18. siūlo tvirtinti miestų logistikos planus siekiant mažinti miestuose prekių gabenimo 
mastą ir jį optimizuoti, tokiu atveju ypač turėtų būti koordinuojamas tikslus prekių 
paskirstymas miestuose;

Or. de

Pakeitimą pateikė Matthias Groote

Pakeitimas 49
19 dalis

19. primena, kad oro tarša yra pagrindinė sveikatos sutrikimų ES priežastis; todėl 
pabrėžia, kad miestai, kuriuose oro tarša didelė, probleminėse miesto centro zonose 
turėtų įvesti transporto priemonių klasifikavimo sistemą, pagrįstą Europos
normomis (Direktyva 70/220/EEB), siekiant nustatyti nedideliais kiekiais išmetamų
dujų zonas;

Or. de

Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 50
19 dalis

19. primena, kad oro tarša yra pagrindinė sveikatos sutrikimų ES priežastis; tačiau
pabrėžia, kad optimalios transporto priemonės pasirinkimą lemia daugelis veiksnių:
greitis, kelionės tikslo vieta, sąnaudos, pervežamų prekių rūšis, patikimumas; ir 
mano, kad daugeliu atvejų automobiliui nėra kitos alternatyvos; todėl kritiškai 
vertina trumpalaikes vietines eismo ribojimo priemones, dėl kurių visų pirma 
pasireiškia perkėlimo efektas ir todėl jos yra ne tik ekonomiškai nenaudingos, bet ir 
abejotinos aplinkosaugos požiūriu;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 51
19a dalis (nauja)

19a. pritaria, kad su tarša būtina kovoti šalinant taršos šaltinį ir imantis naujoviškų 
priemonių sprendžiant aplinkos problemas; pabrėžia, kad tyrimai parodė, jog 
nenutrūkstamo krovininio transporto eismo metu smulkių dalelių išmetama iki 
38 proc. mažiau nei sutrikusio krovininio transporto eismo metu, todėl būtina imtis 
naujoviškų priemonių siekiant skatinti nenutrūkstamą transporto judėjimą;

Or. de

Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 52
19b dalis (nauja)

19b. ragina siekti geresnio koordinavimo tarp vietos savivaldos institucijų siekiant 
užtikrinti tam tikro lygio darną. Nesuderinta vietos savivaldos institucijų veikla
didina transporto išlaidas, intensyvina eismą, vadinasi, lemia ir didesnę aplinkos 
taršą.

Or. de

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 53
20a dalis (nauja)

20a. pabrėžia gyvenviečių ir daugiaaukščių pastatų planavimo ir projektavimo svarbą 
nusikalstamumo prevencijai bei viešojo naudojimo zonų, pvz., automobilių 
stovėjimo aikštelių ir susisiekimo kelių į geležinkelio stotis, svarbą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 54
21 dalis

21. mano, kad milijonų žmonių, gyvenančių masinės statybos daugiabučių namų 
rajonuose, padėtis socialiniu požiūriu yra sunki; todėl ragina valstybes nares nustatyti 
prioritetus finansuoti projektus, kuriais siekiama atgaivinti šiuos gyvenamuosius 
rajonus / priemiesčius, laikantis holistinio (t. y. socialinio, kultūrinio bei aplinkos 
apsaugos) požiūrio, bei įgyvendinti priemones, kurios leistų nuomininkams įsigyti 
butus; taip pat ragina Komisiją teikti pasiūlymus dėl priemonių, skatinančių ryšius 
tarp miestų centro ir priemiesčių;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 55
21 dalis

21. be to, pabrėžia socialinį tvaraus miestų planavimo požiūrį ir rekomenduoja iš esmės 
gerinti gyvenimo kokybę miestuose (išbraukta), laikantis holistinio (t. y. socialinio, 
kultūrinio bei aplinkos apsaugos) požiūrio;

Or. de

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 56
21a dalis (nauja)

21a. ragina, kad siekiant išsaugoti esamos aplinkos savitumą ir esminius požymius, 
statant naujas miesto tipo gyvenvietes bei plečiant miesto zoną, būtų dedamos 
pastangos išsaugoti vietovės topografiją ir natūralią struktūrą;

Or. es

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 57
21b dalis (nauja)

21b. siūlo, kad planuojant miestus, didinant želdynus, plečiant miestus ir kuriant naujas 
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gyvenvietes būtų paliekami neužstatyti dideli natūralūs plotai, kad miesto gyventojai 
galėtų ugdyti ryšį su gamta;

Or. es

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 58
21c dalis (nauja)

21c. ragina, kad siekiant išsaugoti istorinius centrus arba gamtinius kraštovaizdžius –
upes, ežerus ir pelkes – aplink juos būtų kuriami draustiniai, kurie būtų beveik 
neužstatomi, kad visiškai nebūtų juntamas užstatymo poveikis;

Or. es

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 59
21d dalis (nauja)

21d. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti tirti įvairių miestų statybos būdų ir 
socialinės elgsenos bei sąlygų, gerinančių socialinę darną ir sveikatą, ryšius;

Or. es

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 60
22 dalis

22. pabrėžia, kad kai kurie miestų istoriniai kvartalai – vertingos visuotinio paveldo dalys 
– dešimtmečiais buvo apleisti; todėl ragina Komisiją parengti gaires, skatinančias 
tinkamą šių miestų dalių atkūrimą, į kurias būtų įtraukta architektūra, atviros 
teritorijos ir aikštės bei upių krantinės, tiltai ir kiti visuomeninės paskirties statiniai;

Or. es
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Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 61
22 dalis

22. pabrėžia, kad kai kurie miestų istoriniai kvartalai – vertingos visuotinio paveldo dalys 
– dešimtmečiais buvo apleisti; (išbraukta) rekomenduoja parengti nacionalines, 
regionines arba vietos paramos programas, kuriomis skatinamas tinkamas šių 
miestų dalių atkūrimas;

Or. de

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 62
24 dalis

24. ragina valstybes nares skatinti projektus, susijusius su centrinio šildymo, ypač kuriam 
naudojama žemės gelmių šiluma ir saulės energija, vystymu ir modernizavimu, ir 
remti centrinio šildymo statybą ir naudojimą, skiriant ES fondų lėšas; pabrėžia, kad 
esant energetinei krizei centrinio šildymo atveju šiuo požiūriu yra lengviau pereiti prie 
kitų energijos šaltinių naudojimo;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 63
25 dalis

25. pabrėžia, kad miestuose turėtų būti kuriami ir taikomi nauji veiksmingi vandens 
išteklių valdymo būdai, siekiant išsaugoti ir ilgesniais vasaros sausrų ir karščių 
laikotarpiais panaudoti lietaus vandenį;

Or. pl

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 64
25 dalis

25. pabrėžia, kad miestuose turėtų būti taikomi nauji vandens išteklių valdymo būdai, 
siekiant išsaugoti ir ilgesniais vasaros sausrų ir karščių laikotarpiais panaudoti lietaus 
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vandenį ir siekiant užkirsti kelią staigiems potvyniams bei sustabdyti gyvenamųjų 
namų statybą ir kitokią įsisavinimo veiklą užtvindomose teritorijose;

Or. en

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 65
25a dalis (nauja)

25a. rekomenduoja sukurti Bendrijos teisės aktus dėl tausaus vandens išteklių valdymo 
miestuose skatinimo ir įgyvendinimo siekiant atsižvelgti į klimato kaitos poveikį;
tuose teisės aktuose turėtų būti numatyti reikalavimai, susiję su taupiu vandens 
naudojimu naujuose pastatuose, vandens išsaugojimu drėgnu laikotarpiu ir jo 
panaudojimu sausrų ir karščių laikotarpiu, vandens, kaip aušinimo sistemų, 
naudojimu karščių laikotarpiu ir tausiu miestų nuotekų tvarkymu, siekiant 
sumažinti prarandamo vandens kiekį, potvynio pavojų ir dirvožemio perdžiūvimą bei 
didinti vandens išsaugojimo mastą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 66
25b dalis (nauja)

25b. ragina, kad galimybė naudotis sveikatos apsaugos ir švietimo įstaigomis bei atvirų 
teritorijų ir vietovių buvimas, skatinantis kaimynų susitikimus ir bendravimą, taip 
pat būtų priskiriami tvarumo kriterijams;

Or. es

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 67
25c dalis (nauja)

25c. mano, kad įgyvendinant Teminę strategiją būtina atsižvelgti ne tik į vandens kiekį, 
bet ir į vandens kokybę; todėl ragina Komisiją skatinti pažangiosios patirties sklaidą 
šioje srityje siekiant, kad būtų jungiamasi prie tinklų, kurie jau yra sukurti 
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įgyvendinant pagrindų direktyvą dėl vandens;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 68
25d dalis (nauja)

25d. pabrėžia pasenusių vamzdynų ir kanalizacijos sistemų miestuose atnaujinimo 
svarbą;

Or. de

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 69
26a dalis (nauja)

26a. ragina, kad istoriniuose centruose ir naujuose rajonuose būtų vertinamas naujų 
pastatų poveikis arba daroma žala miesto vaizdui bei istorinio savitumo praradimas;

Or. es

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 70
26b dalis (nauja)

26b. siūlo Komisijai ir valstybėms narėms sukurti paskatas, padedančias plėsti 
atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą, kurį kartu palaikytų gyventojai arba 
vietos valdžios institucijos, ir šiuo tikslu naudoti struktūrinių fondų lėšas;

Or. es

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 71
27 dalis

27. pabrėžia energiją taupančių (izoliacijos, atsinaujinančios energijos naudojimo, stogų 
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apželdinimo, pasyvaus / aktyvaus saulės energijos naudojimo ir kt.) priemonių 
projektuojant pastatus svarbą, didinant aplinkos apsaugos efektyvumą; remia 
atsinaujinančios energijos naudojimą miestų sąlygomis bei efektyviai vandenį 
naudojančių pastatų projektavimą (lietaus vandens išsaugojimas ir pakartotinis 
panaudojimas, racionalus vandens naudojimas tualetuose, taupiai vandenį 
naudojančios skalbimo mašinos ir indaplovės);

Or. en

Pakeitimą pateikė Claude Turmes, Gisela Kallenbach 

Pakeitimas 72
27 dalis

27. pabrėžia energiją taupančių (izoliacijos, atsinaujinančios energijos naudojimo, stogų 
apželdinimo, pasyvaus / aktyvaus saulės energijos naudojimo ir kt.) priemonių 
projektuojant pastatus svarbą, didinant aplinkos apsaugos efektyvumą; remia 
atsinaujinančios energijos naudojimą miestų sąlygomis; taip pat rekomenduoja 
vykdyti lyginamąją analizę ir ES lygmeniu bendrai naudotis pažangiąja patirtimi, 
susijusia su energijos panaudojimo efektyvumo gerinimu, atsinaujinančių energijos 
šaltinių panaudojimu ir pažanga vykdant tausią miestų statybą apskritai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 73
27 dalis

27. pabrėžia energiją taupančių (izoliacijos, atsinaujinančios energijos naudojimo, stogų 
apželdinimo, pasyvaus / aktyvaus saulės energijos naudojimo ir kt.) priemonių 
projektuojant pastatus svarbą, didinant aplinkos apsaugos efektyvumą; remia 
atsinaujinančios bei esant galimybei vietos energijos šaltinių naudojimą miestų 
sąlygomis;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 74
28 dalis

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 75
28 dalis

28. pabrėžia, kad būtina mažinti energijos nuostolius atnaujinant senas vamzdynų 
sistemas;

Or. de

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 76
28 dalis

28. siūlo valstybėms narėms numatyti ir naudoti ES fondų lėšas stambiaplokščių namų 
rajonams, pastatams ir gyvenamųjų namų rajonams atnaujinti, modernizuoti ir 
pertvarkyti;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Matthias Groote

Pakeitimas 77
28 dalis

28. siūlo valstybėms narėms numatyti ir naudoti (išbraukta) struktūrinių fondų lėšas 
pastatams ir gyvenamųjų namų rajonams atnaujinti ir modernizuoti;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Claude Turmes, Gisela Kallenbach 

Pakeitimas 78
28a dalis (nauja)

28a. ragina Europos investicijų banką tobulinti skolinimo priemones, kad būtų 
veiksmingai skatinama tvari miestų plėtra ir kad esamose programose pirmenybė 
būtų teikiama miestų projektams, kuriais įgyvendinami Tvaraus miesto valdymo 
planai, ypač energijos efektyvumo, atsinaujinančių energijos šaltinių ir tvaraus 
miesto transporto infrastruktūros srityse; taip pat ragina EIB užtikrinti, kad jo 
finansuojamos investicijos neprieštarautų tvaraus miestų valdymo tikslams;

Or. en


