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Ziņjuma projekts (PE 371.854v01-00)
Gyula Hegyi
Pilsētvides tematiskā stratēģija
(KOM(2005)0718 – 2006/2061(INI))

Rezolūcijas priekšlikums

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 1
A apsvērums

A. tā kā apmēram 80 % Eiropas iedzīvotāju dzīvo pilsētās, bet Eiropas Savienības fondos, 
projektos, iniciatīvās un stratēģijās viņu vajadzības un intereses ne vienmēr tiek
pienācīgi ņemtas vērā,

Or. de

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 2
Ea apsvērums (jauns)

Ea. tā kā pilsētvidi lielā mērā var ietekmēt arī tas apstāklis, ka īrnieki var iegādāties 
savus dzīvokļus,

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 3
C apsvērums

Svītrots

Or. pl

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 4
C apsvērums

C. tā kā sabiedriskā transporta daļa jaunajās dalībvalstīs joprojām ir lielāka nekā vecajās 
dalībvalstīs, lai gan tajā ir iestājies panīkums, un tā kā vienlaikus (svītrots) pieaug 
privāto automobiļu izmantošana, ir nepieciešams veikt ilgtspējīgus pasākumus 
(svītrojums), ja vien tie ir paredzēti līgumos un sniedz Eiropai reālu pievienoto 
vērtību,

Or. de

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr.  5
C apsvērums

C. tā kā sabiedriskā transporta daļa jaunajās dalībvalstīs joprojām ir lielāka nekā vecajās 
dalībvalstīs, lai gan tajā ir iestājies panīkums, jāapsver pasākumi, kas varētu apturēt  
sabiedriskā transporta izmantošanas tālāku samazināšanos,

Or. nl

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 6
D apsvērums

D. tā kā 6. EAP ir akcentēta vajadzība īpaši risināt problēmu saistībā ar pieaugošo 
satiksmes apjomu un ievērojami vājināt saikni starp transporta pieaugumu un IKP, 
kam tomēr ir jānotiek, nenodarot kaitējumu ekonomikai,

Or. de
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Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 7
E apsvērums

E. tā kā Eiropas Savienības atkarība no enerģijas arī ir jārisina pilsētu līmenī, kur 
vislielākais pieaugums enerģijas patēriņa ziņā ir transporta nozarē, un tā kā par 
politiku citās nozarēs, tādās kā mājokļi un apkurē izmantojamo enerģijas resursu 
izvēle, lēmumi galvenokārt tiek pieņemti vietējā līmenī,

Or. de

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 8
1. punkts

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par pilsētvides tematisko stratēģiju; (svītrots)

Or. de

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 9
1.a punkts (jauns)

1.a īpaši atbalsta, ka ziņojumā tiek atzīta arī pilsētu kā ekonomiskā virzītājspēka svarīgā 
funkcija;

Or. de

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 10
1.b punkts (jauns)

1.b atbalsta Komisijas analīzi, saskaņā ar kuru vides problēmas pilsētās ir ļoti 
kompleksas, jo to cēloņi ir savstarpēji saistīti, un piekrīt Komisijas brīdinājumam 
par to, ka vietējas nozīmes iniciatīvas vienas problēmas risināšanai var izraisīt 
jaunas problēmas citās jomās;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 11
1.c punkts (jauns)

1.c atzinīgi vērtē to, ka Eiropas Komisija savā paziņojumā atkārtoti norāda uz 
subsidiaritātes principu un konskeventi atsakās no saistošām ES norādēm 
celtniecības politikas un pilsētplānošanas jomā;

Or. de

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 12
2. punkts

Svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 13
3. punkts

3. uzsver, ka, ievērojot subsidiaritātes principu, Eiropas Savienības politikā jāņem vērā 
kā mūsu teritorijas pilsētu, tā arī lauku vides aspekti;

Or. en

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 14
3. punkts

3. pauž nožēlu arī par to, ka ar pilsētvides tematiskās stratēģijas palīdzību nav mēģināts 
Eiropas politikā atrast līdzsvaru ne attiecībā uz pilsētu un lauku, ne pilsētu centru un 
priekšpilsētu teritorijām;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 15
5. punkts

5. uzsver, ka Komisijai sadarbībā ar kompetentajām valsts varas iestādēm jāmudina 
aglomerāti ar vairāk nekā 100 000 iedzīvotāju izstrādāt pilsētu ilgtspējīgas pārvaldības 
plānu (SUMP) un ilgtspējīga pilsētu transporta plānu (SUTP) (svītrots);

Or. nl

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 16
5. punkts 

5. uzsver, ka Kopienai jāmudina visas pilsētas izstrādāt pilsētu ilgtspējīgas pārvaldības 
plānu (SUMP) un ilgtspējīga pilsētu transporta plānu (SUTP); (svītrots)

Or. de

Grozījumu iesniedza Claude Turmes, Gisela Kallenbach

Grozījums Nr. 17
5.a punkts (jauns)

5.a prasa, lai Komisijas norādījumos tiktu iekļauti vienoti pamatrādītāji saskaņā ar 
atbilstīgās ES vides politikas saistībām un mērķiem (piem., direktīvas par gaisu, 
trokšņu līmeni, ūdeņiem un atkritumiem, kā arī energoefektivitātes un klimata 
pārmaiņu aizsardzības politika), lai pilsētu institūcijām radītu sistēmu, kas ļautu 
pilsētu ilgtspējīgas pārvaldības plānos izvirzīt kontrolējamus mērķus un uzdevumus, 
salīdzināt Eiropas pilsētas un veikt to salīdzinošo vērtēšanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 18
6. punkts

Svītrots

Or. de
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Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 19
7. punkta a) apakšpunkta 6.a ievilkums (jauns)

- apsaimniekošanas plānu labākai zemes cenu pārvaldībai, 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 20
7. punkts

Svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 21
7. punkta a) apakšpunkta 1. ievilkums (jauns)

- proporciju starp apbūvētām teritorijām un lauku teritorijām un lauku vidi,

Or. es

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 22
7. punkta a) apakšpunkta 1.b ievilkums (jauns)

- nākotnes perspektīvām, ņemot vērā demogrāfisko pieaugumu un nepieciešamību 
pēc jaunām pilsētas teritorijām,

Or. es

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 23
7. punkta a) apakšpunkta 1.c ievilkums (jauns)

- sakaru līnijām, mobilitāti, integrāciju pilsētās un pakalpojumu pieejamību,
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Or. es

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 24
7. punkta a) apakšpunkta 3. ievilkums (jauns)

- pilsētu struktūru un zaļo zonu un pilsētu paplašināšanās zonu proporciju,

Or. en

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 25
7. punkta a) apakšpunkta 6.a ievilkums (jauns)

- kultūras mantojuma, apbūvētas ainavas un vides, kā arī ekoloģiski svarīgo objektu 
un tiem draudošo briesmu novērtēšanu,

Or. es

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 26
7. punkta a) apakšpunkta 6.b ievilkums (jauns)

- pilsētu iedzīvotājiem nepieciešamā ūdens patēriņa novērtējumu/aplēses un ūdens 
attīrīšanas un sagatavošanas pasākumu plānošanu;

Or. es

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 27
8. punkts

8. uzsver, ka pilsoņi, NVO, ekonomiskās apvienības un citas ieinteresētās puses ir 
jāiesaista SUMP sagatavošanā, un tam ir jābūt pieejamam sabiedrībai;  turklāt uzskata, 
ka būtiski ir arī veikt regulāru progresa novērtēšanu un šo novērtējumu rezultātu 
izplatīšanu;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Claude Turmes, Gisela Kallenbach

Grozījums Nr. 28
8.a punkts (jauns)

8.a aicina Komisiju iesaistīt visas ieinteresētās puses regulārā tematiskās stratēģijas 
izpildes novērtēšanā un uzsākt šo procesu 2007. gadā, veicot sākuma stāvokļa 
pārbaudi; prasa veicināt labās prakses apmaiņu starp pilsētu varas iestādēm 
Eiropas līmenī attiecībā uz stratēģijas un pilsētu ilgtspējīgas pārvaldības plānu 
īstenošanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 29
9. punkts

9. aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu ar mērķi kompensēt celtniecības projektu gaitā 
iznīcinātos apstādījumus, turklāt platību trūkuma gadījumā paredzot arī ielu 
apstādījumus, sienu un jumtu apzaļumošanu;

Or. de

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 30
10. punkts

10. aicina dalībvalstis aktīvi pārbaudīt projektus, kas ierobežo neskarto teritoriju apguvi, 
lai kavētu pilsētu izplešanos un iekšpilsētu izmiršanu līdz ar finansiāli 
nodrošinātāku iedzīvotāju pārvākšanos, kā arī par prioritāti noteikt teritoriju 
attīrīšanu (veco piesārņoto ražošanas platību attīstība un citu platību resursu, kā 
piemēram, pamestu dzelzceļa līniju darbības atjaunošana) (svītrots);

Or. de

Grozījumu iesniedza Claude Turmes, Gisela Kallenbach

Grozījums Nr. 31
10. punkts

10. aicina dalībvalstis noteikt prioritātes projektu finansēšanai, kas īsteno pilsētu 
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ilgtspējīgas pārvaldības un ilgtspējīga pilsētu transporta plānus, kā arī projektiem, 
kas ierobežo neskarto teritoriju apguvi un sekmē veco piesārņoto ražošanas platību 
attīstību saskaņā ar dalībvalstu atsauces dokumentiem ar pamatnostādnēm un rīcības 
programmām;

Or. en

Grozījumu iesniedzaJohn Bowis

Grozījums Nr. 32
10. punkts

10. aicina dalībvalstis noteikt prioritātes projektiem, kas ierobežo neskarto teritoriju apguvi 
un sekmē veco piesārņoto ražošanas platību attīstību saskaņā ar dalībvalstu atsauces 
dokumentiem ar pamatnostādnēm un rīcības programmām, kā arī veicināt koku 
stādīšanu ielu malās un zaļo zonu ierīkošanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Claude Turmes, Gisela Kallenbach

Grozījums Nr. 33
11. punkts

11. pauž nožēlu, ka šai ziņā nav ieviestas saistošas prasības, un aicina dalībvalstis radīt 
efektīvus stimulus, lai veicinātu to vietējo varas iestāžu dalību Kopienas vides vadības 
un audita sistēmā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Claude Turmes, Gisela Kallenbach

Grozījums Nr. 34
11.a punkts (jauns)

11.a aicina pilsētu institūcijas to sabiedriskajos pasūtījumos regulāri atsaukties uz 
ilgtspējības kritērijiem un iekļaut atbilstīgas saistības pilsētu ilgtspējīgas pārvaldības 
plānos (SUMP);

Or. en
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Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 35
11.b punkts (jauns)

11.b aicina dalībvalstis iestāties par iespēju īrniekiem iegādāties savus dzīvokļus;

Or. fr

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 36
13.a punkts (jauns)

13.a uzskata, ka vairāk uzmanības jāpievērš, lai aizkavētu un likvidētu netīrumus, 
atkritumus, grafiti zīmējumus, dzīvnieku izkārnījumus, kā arī novērstu pārāk skaļas 
mūzikas atskaņošanu mājsaimniecībās un automašīnās;

Or. en

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 37
14. punkts

14. aicina dalībvalstis sadarbībā ar vietējām varas iestādēm pilsētu privātā 
transporta/automobiļu daļu censties samazināt par vismaz 5 % un attiecīgi palielināt 
ilgtspējīga transporta veidu, tādu kā sabiedriskais transports un velosipēdi, 
izmantošanu laika posmā no 2002.–2012. gadam;

Or. de

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 38
14. punkts

14. iesaka veikt pasākumus, kas stimulētu lielpilsētu iedzīvotājus biežāk izmantot 
pilsētas sabiedrisko transportu un divriteņus;

Or. pl
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 39
15. punkts

15. uzsver, ka mobilitātes nodrošināšana visiem (arī tiem, kam nav privātā automobiļa) ir 
sociāls faktors, kas var atdzīvināt priekšpilsētu ekonomisko attīstību vai arī radīt 
spriedzi un kuru ir nepieciešams ņemt vērā;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 40
16. punkts

16. uzskata, ka valstu valdībām un vietējām varas iestādēm jāvelta vairāk pūļu, lai 
pilsētu teritorijā uzlabotu sabiedrisko trasnportu, riteņbraucēju celiņu tīklu un 
infrastruktūru tā, lai katrs, vadoties pēc vides un ekonomiskās situācijas, var izdarīt 
labāko izvēli starp velosipēdu, sabiedrisko transportu un automašīnu; uzskata, ka, 
lai pilsētās uzlabotu gājēju pārvietošanās iespējas, ir nepieciešams, rēķinoties ar 
sievietēm, vecāka gadagājuma personām un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, veicot
atttiecīgus pasākumus (kā apgaismojums, apsardzes klātbūtne), ņemt vērā gājēju 
vajadzības pēc drošām ielām bez šķēršļiem;

Or. de

Grozījumu iesniedza Matthias Groote

Grozījums Nr. 41
16. punkta 2. ievilkums

- veicināt sabiedriskā transporta un sabiedriskā transporta infrastruktūras izveides 
attīstību un izplatīt informāciju par labāko pieredzi, piemēram, par integrētu 
izcenojumu un biļešu pārdošanas sistēmu ieviešanu un P+R sistēmu attīstību;

Or. de

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 42
16. punkta 3. ievilkums.

– risināt aizvien pieaugošā privāto automobiļu izmantojuma problēmu, ieviešot 
ierobežojumus stāvvietās un iekasējot iebraukšanas maksu, kā arī aizliedzot stāvvietu 
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piedāvājumu pie biroju ēkām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 43
17. punkts

17. norāda dalībvalstīm, ka, veidojot pilsētas, to uzdevums ir rēķināties ar mazāk 
aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem, piemēram, samazinot maksimālo pieļaujamo 
ātrumu vai veidojot gājēju zonas pilsētu centros un dzīvojamos masīvos, ar mērķi 
līdz 2010. gadam samazināt satiksmes negadījumos bojā gājušo skaitu par 50 %, kā 
noteikts Baltajā grāmatā par Eiropas transporta politiku;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 44
17. punkts

17. ierosina ieviest ātruma ierobežojumu saskaņā ar valstu tiesību aktiem, kā arī 
automašīnu kustības ierobežojumus iekšpilsētas teritorijā, līdz ar ko līdz 
2010. gadam var samazināt satiksmes negadījumos bojā gājušo skaitu (svītrots), kā 
noteikts Baltajā grāmatā par Eiropas transporta politiku;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Matthias Groote

Grozījums Nr. 45
17. punkts

17. ierosina pārveidot transporta kustības telpu (līdzīgi kā ES „Shared Space“ projektā), 
lai dotu ieguldījumu tam, lai līdz 2010. gadam samazinātu satiksmes negadījumos 
bojā gājušo skaitu par 50 %, kā noteikts Baltajā grāmatā par Eiropas transporta 
politiku;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 46
17. punkts

17. iesaka pilsētu centru paaugstināta riska vietās, kā piemēram, bērnudārzu, skolu un 
veco ļaužu pansionātu tuvumā, ieviest ātruma ierobežojumu 30 km stundā, kā arī 
uzstādīt ātrumu ierobežojošas barjeras;

Or. de

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 47
18. punkts

18. iesaka izstrādāt pilsētu apgādes plānus un aicina dalībvalstis īpaši sekmēt ūdens un 
dzelzceļa transportu un paaugstināt to īpatsvaru kopējā transporta apjomā, lai 
pilsētu teritorijās samazinātu preču pārvadāšanu un to uzlabotu;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 48
18. punkts

18. iesaka izstrādāt pilsētu apgādes plānus, lai pilsētu teritorijās samazinātu preču 
pārvadāšanu un to uzlabotu, īpaši koordinējot tālāku preču sadali iekšpilsētā;

Or. de

Grozījumu iesniedza Matthias Groote

Grozījums Nr. 49
19. punkts

19. atgādina, ka gaisa piesārņojums ir viens no galvenajiem veselības problēmu cēloņiem 
ES; tāpēc uzsver, ka pilsētās ar augsta līmeņa gaisa piesārņojumu iekšpilsētu 
problēmrajonos, pamatojoties uz eirostandartu (direktīva 70/220/EEK), jāievieš 
transportlīdzekļu klasificēšanas sistēma atbilstoši kaitīgo vielu emisijas klasēm, lai 
sekmētu zema emisijas līmeņa rajonu izveidi;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 50
19. punkts

19. atgādina, ka gaisa piesārņojums ir viens no galvenajiem veselības problēmu cēloņiem 
ES; tomēr uzsver, ka optimāla satiksmes līdzekļa izvēli nosaka vairāki faktori: 
ātrums, galamērķis, izmaksas, transportējamo preču veids, uzticamība; uzskata, ka 
daudzos gadījumos autotransportam nav alternatīvas; šī iemesla dēļ kritiski vērtē 
īslaicīgus vietējus pasākumus transporta kustības ierobežošanai, kas, pirmām 
kārtām, izraisa novirzīšanas efektu un tādējādi ne vien nodara kaitējumu 
ekonomikai, bet arī ir apšaubāmi no vides politikas viedokļa;

Or. de

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 51
19.a punkts (jauns)

19.a atbalsta, ka emisija tiek apkarota tās saknē un uzsvars tiek likts uz inovatīviem 
pasākumiem pilsētu vides problēmu risināšanai; uzsver, ka saskaņā ar pētījumu 
rezultātiem nepārtrauktas kravas transportlīdzekļu kustības izraisītā smalko putekļu 
daļiņu emisija ir līdz 38% mazāka nekā tā ir, kravas transportlīdzekļiem stāvot
sastrēgumstundu laikā, un tādēļ jāapsver inovatīvi pasākumi, kas veicinātu 
trasnporta plūsmu;

Or. de

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 52
19.b punkts (jauns)

19.b uzstāj, ka starp vietējām varas iestādēm ir nepieciešama labāka saskaņošana, lai 
nodrošinātu zināmu vienotību; norāda, ka nesaskaņotība vietējo varas iestāžu 
starpā izraisa piegādes izmaksu, transporta kustības un līdz ar to piesārņojuma 
pieaugumu;

Or. de
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Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 53
20.a punkts (jauns)

20.a uzsver plānošanas un apdzīvoto vietu un augstceltņu projektu nozīmi noziedzības 
novēršanā, kā arī sabiedrisko sektoru kā, piemēram, autostāvvietu un dzelzceļu 
pievadceļu lomu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 54
21. punkts

21. uzskata, ka problemātiska ir sociālā dimensija attiecībā uz miljoniem cilvēku, kas 
dzīvo sērijveida saliekamo būvkonstrukciju mājokļos (blokmājās); tāpēc aicina 
dalībvalstis noteikt prioritātes attiecībā uz to projektu finansēšanu, kuru mērķis ir 
atveseļot šīs teritorijas/piepilsētas, izmantojot vienotu koncepciju (īpaši, ņemot vērā 
sociālo, kultūras un vides aspektu), kā arī veikt pasākumus, kas ļauj īrniekiem 
iegādāties savus dzīvokļus; turklāt aicina Komisiju piedāvāt pasākumus, kas 
veicinātu saikni starp pilsētu centriem un priekšpilsētām;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 55
21. punkts 

21. uzsver pilsētu ilgtspējīgas plānošanas sociālo dimensiju un iesaka vispārīgi uzlabot 
iekšpilsētu dzīves kvalitāti (svītrots), izmantojot vienotu koncepciju (īpaši, ņemot vērā 
sociālo, kultūras un vides aspektu);

Or. de

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 56
21.a punkts (jauns)

21.a prasa jaunajos pilsētu masīvos un, paplašinot pilsētu teritorijas, censties saglabāt 
teritorijas reljefu un dabisko struktūru, lai saglabātu attiecīgās vides identitāti un 
tēlu;
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Or. es

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 57
21.b punkts (jauns)

21.b iesaka, plānojot pilsētu, zaļās zonas, pilsētu paplašināšanu un jaunas apdzīvotas 
vietas, atstāt neapbūvētas lielas dabas teritorijas, lai pilsētniekiem veidotos saikne ar 
dabu;

Or. es

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 58
21.c punkts (jauns)

21.c prasa ar mērķi saglabāt vēsturiskos centrus vai upju, ezeru un palieņu pļavu 
dabisko dzīves telpu, drošības pēc tiem apkārt noteikt gredzenveida aizsargjoslu, 
kurā, lai neradītu būvniecības izraisītu spiedienu, apbūve ir ļoti ierobežota;

Or. es

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 59
21.d punkts (jauns)

21.d aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt izpēti par sakarību starp dažādiem 
pilsētbūvniecības modeļiem un sociālo uzvedību, kā arī par nosacījumiem, kas 
sekmē sociālo saskaņu un veselību;

Or. es

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 60
22. punkts

22. uzsver, ka pilsētās daži vēsturiski nozīmīgi kvartāli, kas ir vērtīga mūsu kopējā 
mantojuma daļa, vairākus gadu desmitus ir pamesti novārtā; tāpēc aicina Komisiju 
izstrādāt pamatnostādnes, lai veicinātu šo teritoriju atbilstīgu atjaunošanu, kas attiecas 
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uz arhitektūru, atklātām teritorijām un laukumiem, kā arī upes krastiem, tiltiem un 
citām sabiedriskām būvēm;

Or. es

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 61
22. punkts

22. uzsver, ka pilsētās daži vēsturiski nozīmīgi kvartāli, kas ir vērtīga mūsu kopējā 
mantojuma daļa, vairākus gadu desmitus ir pamesti novārtā; iesaka izveidot valsts, 
reģionālas vai vietējas atbalsta programmas, lai veicinātu šo teritoriju atbilstīgu 
atjaunošanu;

Or. de

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 62
24. punkts

24. prasa dalībvalstīm veicināt tādus projektus ar ES līdzfinansējumu, kas attiecas uz 
pilsētu rajonu apkures sistēmu, it īpaši, kas izmanto zemes dzīļu siltumu un saules 
eneģiju, attīstību un modernizēšanu, un atbalstīt rajonu apkures sistēmu paplašinātu 
būvniecību un izmantošanu; šajā sakarā uzsver, ka enerģijas krīzes gadījumā pāreja uz 
citu enerģijas avotu centralizētai rajona apkures sistēmai ir vieglāka;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 63
25. punkts

25. uzsver to, ka pilsētās ūdens resursu efektīvas apsaimniekošanas jaunās metodes ir 
jāatttīsta un jāizmanto ar mērķi karstās un sausās vasarās tajās saglabāt lietus ūdeni 
ilgāku laiku;

Or. pl
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Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 64
25. punkts

25. uzsver to, ka pilsētās ūdens resursu apsaimniekošanas jaunās metodes ir jāatttīsta ar 
mērķi karstās un sausās vasarās tajās saglabāt lietus ūdeni ilgāku laiku un novērst 
pēkšņus plūdus, kā arī plūdu teritorijās aizliegt dzīvokļu celtniecību un citus 
apbūves darbus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 65
25.a punkts (jauns)

25.a iesaka izstrādāt Kopienas tiesību aktus, lai veicinātu un īstenotu pilsētu ūdens 
resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, kuros, ņemot vērā klimatisko pārmaiņu 
ietekmi, jāparedz prasības par efektīvu ūdens patēriņu jaunās ēkās, ūdens 
uzkrāšanu mitros laika apstākļos sausam un karstam laikam, karstā laika periodā 
ūdens izmantošanu kā dzesēšanas sistēmu un ilgtspējīgu pilsētas atūdeņošanas 
sistēmu, lai mazinātu ūdens zudumu un plūdu risku, augsnes eroziju un palielinātu 
ūdens uzkrāšanos;

Or. en

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 66
25.b punkts (jauns)

25.b prasa, lai pie pilsētas ilgtspējības kritērijiem pieskaitītu to nodrošinājumu ar 
veselības un izglītības iestādēm, kā arī atklātu telpu un vietu pieejamību, lai sekmētu 
kaimiņu tikšanos un kontaktus;

Or. es

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 67
25.c puntks (jauns)

25.c uzskata, ka, īstenojot tematisko stratēģiju, jāpievērš uzmanība ne vien ūdens 
daudzumam, bet arī tā kvalitātei; tādēļ aicina Komisiju šajā jomā veicināt labās 
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prakses izplatīšanu, kā mērķi izvirzot pieslēgšanos tīkliem, kas ir radīti, īstenojot 
ūdens ietvardirektīvu;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 68
25.d punkts (jauns)

25.d uzsver novecojušo pilsētas ūdensapgādes un kanālu sistēmu atjaunošanas nozīmi;

Or. de

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 69
26.a punkts (jauns)

26.a prasa vēsturiskajos centros un jaunbūvju masīvos izvērtēt, kā jaunas ēkas ietekmē 
pilsētas tēlu, proti, vai tās tam kaitē, kā arī vai nezūd vēturiskā identitāte;

Or. es

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 70
26.b punkts (jauns)

26.b iesaka Komisijai un dalībvalstīm, izmantojot struktūrfondus, radīt stimulus 
atjaunīgo enerģijas avotu izmantošanas attīstībai, kurus atbalsta pilsoņi vai vietējās 
varas iestādes;

Or. es

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 71
27. punkts

27. uzsver nozīmi, kāda celtniecībā ir ekoloģiskās efektivitātes paaugstināšanai, ņemot 
vērā energoefektīvu ēku projektēšanu (siltumizolācija, atjaunīgās enerģijas 
izmantošana, zaļie jumti, arhitektoniskas konstrukcijas pasīvai/aktīvai saules enerģijas 



PE 372.197v01-00 20/24 AM\612851LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

izmantošanai, tādu ēku būvniecība, kas izmanto maz enerģijas utt.); atbalsta atjaunīgās 
enerģijas veidu izmantošanu pilsētvidē, kā arī ēku efektīvas ūdensapgādes 
projektēšanu (lietusūdeņu uzkrāšana un otrreizēja izmantošana, racionāla 
ūdensskalošana tualetēs, ekonomiskas veļas un trauku mazgājamās mašīnas);

Or. en

Grozījumu iesniedza Claude Turmes, Gisela Kallenbach

Grozījums Nr. 72
27. punkts

27. uzsver nozīmi, kāda celtniecībā ir ekoloģiskās efektivitātes paaugstināšanai, ņemot 
vērā energoefektīvu ēku projektēšanu (siltumizolācija, atjaunīgās enerģijas 
izmantošana, zaļie jumti, arhitektoniskas konstrukcijas pasīvai/aktīvai saules enerģijas 
izmantošanai, tādu ēku būvniecība, kas izmanto maz enerģijas utt.); atbalsta atjaunīgās 
enerģijas veidu izmantošanu pilsētvidē; turklāt iesaka veikt salīdzinošo vērtēšanu un 
Eiropas Savienības līmenī kopīgi izmantot labo praksi attiecībā uz 
energoefektivitātes uzlabošanu, atjaunīgo enerģijas resursu ieviešanu un 
ilgtspējīgas pilsētbūves panākumiem kopumā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 73
27. punkts

27. uzsver nozīmi, kāda celtniecībā ir ekoloģiskās efektivitātes paaugstināšanai, ņemot 
vērā energoefektīvu ēku projektēšanu (siltumizolācija, atjaunīgās enerģijas 
izmantošana, zaļie jumti, arhitektoniskas konstrukcijas pasīvai/aktīvai saules enerģijas 
izmantošanai, tādu ēku būvniecība, kas izmanto maz enerģijas utt.); atbalsta atjaunīgās 
kā arī citu konkrētā vietā, iespējams, pieejamo enerģijas avotu izmantošanu 
pilsētvidē;

Or. de

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 74
28. punkts

Svītrots

Or. nl
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Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 75
28. punkts

28. uzsver, ka, veicot veco siltuma pārvades sistēmu atjaunošanas darbus, jāsamazina 
siltumenerģijas zudumi;

Or. de

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 76
28. punkts

28. uzskata, ka ir jāpiešķir ES finansējums dalībvalstīm, un tas ir jāizmanto, lai 
modernizētu un pārbūvētu blokmājas, ēkas un mikrorajonus;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Matthias Groote

Grozījums Nr. 77
28. punkts

28. uzskata, ka, (svītrots) dalībvalstīm jāizmanto struktūrfondu finansējums, lai 
modernizētu ēkas un mikrorajonus;

Or. de

Grozījumu iesniedza Claude Turmes, Gisela Kallenbach

Grozījums Nr. 78
28.a punkts (jauns)

28.a aicina Eiropas Investīciju banku uzlabot tās aizdevumu insrumentus, lai efektīvi 
atbalstītu pilsētu ilgstpējīgu attīstību, un, īstenojot esošās programmas, dot 
priekšroku tiem pilsētbūves projektiem, kuros tiek īstenoti pilsētu ilgtspējīgas 
pārvaldības plāni, it īpaši tādās jomās kā energoefektivitāte, atjaunīgie energonesēji 
un ilgtspējīga pilsētas satiksmes infrastruktūra; aicina EIB nodrošināt, ka tās 
finansētās investīcijas nav pretrunā ar pilsētu ilgstpējīgas pārvaldības mērķiem;

Or. en
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