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Projekt rezolucji

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia A

A. mając na uwadze, że około 80% europejskiego społeczeństwa to mieszkańcy miast, 
jego potrzeby i interesy są nie zawsze (skreślenie) odpowiednio reprezentowane w 
unijnych funduszach, projektach, inicjatywach i strategiach,

Or. de

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia E a (nowy)

Ea. uwzględniając, że umożliwienie lokatorom nabycia mieszkań jest również jednym z 
czynników pozwalających silnie oddziaływać na środowisko,

Or. fr
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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia C

skreślony

Or. pl

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia C

C. mając na uwadze konieczność podjęcia trwałych (skreślenie) działań na poziomie 
europejskim (o ile są one przewidziane w traktatach i tworzą prawdziwą europejską 
wartość dodaną) z uwagi na fakt, że udział podmiejskiego pasażerskiego transportu
publicznego w nowych państwach członkowskich jest wciąż wyższy, mimo spadku, 
niż w starych państwach członkowskich, podczas gdy korzystanie z samochodów 
osobowych (skreślenie) wzrasta,

Or. de

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia C

C. mając na uwadze konieczność rozważenia działań mogących powstrzymać dalszy 
spadek wykorzystania transportu publicznego w nowych państwach członkowskich z 
uwagi na fakt, że - choć malejący - jest on tam wciąż wyższy niż w starych państwach 
członkowskich,

Or. nl

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia D

D. mając na uwadze, że Szósty Wspólnotowy Program Działań na rzecz Środowiska 
promował w szczególności potrzebę rozwiązania kwestii rosnącej liczby samochodów 
i skutecznego oddzielenia zwiększenia transportu i wzrostu PKB, co jednak musi 
nastąpić bez szkody dla gospodarki,
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Or. de

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia E

E. mając na uwadze konieczność zajęcia się kwestią zależności energetycznej Unii 
Europejskiej także na poziomie miejskim, przy największym wzroście zużycia energii 
w sektorze transportu, a także mając na uwadze, że decyzje dotyczące polityki w 
zakresie innych sektorów, takich jak mieszkalnictwo i wybór nośników energii
ogrzewczej, są najczęściej podejmowane na szczeblu lokalnym, 

Or. de

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 8
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji dotyczący strategii tematycznej w 
sprawie środowiska miejskiego; (skreślenie)

Or. de

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 9
Ustęp 1a (nowy)

1a. ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje fakt, że komunikat ten uznaje również 
ważną rolę miast jako czynników napędzających gospodarkę; 

Or. de

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 10
Ustęp 1b (nowy)

1b. podziela zdanie Komisji, że problemy środowiskowe w miastach są szczególnie 
złożone, ponieważ ich przyczyny są wzajemnie powiązane, i podkreśla ostrzeżenie 
Komisji, według którego lokalne inicjatywy rozwiązania jednego problemu mogą 
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gdzieindziej doprowadzić do powstania nowych;

Or. de

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 11
Ustęp 1c (nowy)

1c. wyraża zadowolenie z powodu wielokrotnego wskazywania w komunikacie Komisji 
na zasadę pomocniczości i w związku z tym rezygnuje z ustalania wiążących 
wytycznych UE w zakresie polityki budowlanej i planowania przestrzennego miast;

Or. de

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 12
Ustęp 2

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 13
Ustęp 3

3. Podkreśla, że polityka europejska powinna zająć się obszarami miejskimi jak też 
wiejskimi przy jednoczesnym poszanowaniu zasady pomocniczości;

Or. de

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 14
Ustęp 3

3. z żalem stwierdza, że strategia tematyczna w sprawie środowiska miejskiego ani nie 
dąży do zrównoważenia europejskiej polityki pomiędzy obszarami miejskimi i 
wiejskimi, ani pomiędzy śródmieściami i przedmieściami; 

Or. fr
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Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 15
Ustęp 5

5. podkreśla, że Komisja we współpracy z odpowiednimi organami poszczególnych 
państw powinna zachęcać do wprowadzenia planu zrównoważonego zarządzania 
miejskiego (SUMP) i planu zrównoważonego transportu miejskiego (SUTP) 
(skreślenie) w odniesieniu do każdej aglomeracji liczącej ponad 100.000 
mieszkańców; 

Or. nl

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 16
Ustęp 5

5. podkreśla, że Wspólnota powinna zachęcać do sporządzenia planu zrównoważonego 
zarządzania miejskiego (SUMP) i planu zrównoważonego transportu miejskiego 
(SUTP) dla wszystkich miast; (skreślenie)

Or. de

Poprawkę złożyli Claude Turmes, Gisela Kallenbach

Poprawka 17
Ustęp 5a (nowy)

5a. domaga się, by wytyczne Komisji objęły podstawowe wspólne wskaźniki 
odpowiadające zobowiązaniom i celom odpowiednich istniejących polityk 
środowiskowych UE (na przykład dot. powietrza, hałasu, dyrektyw wodnych i w 
sprawie odpadów, wydajności energetycznej i polityki w zakresie klimatu) w celu 
wyznaczenia ram dla władz miejskich umożliwiających ustalenie wymiernych zadań 
i celów w ich planach zrównoważonego zarządzania miejskiego i umożliwiających 
porównanie miast europejskich oraz ustalanie punktów odniesienia;

Or. en
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Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 18
Ustęp 6

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 19
Ustęp 7 litera a) tiret 6a (nowy)

- planu zagospodarowania w celu wywarcia większego wpływu na ceny ziemi,

Or. fr

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 20
Ustęp 7

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 21
Ustęp 7 litera a) tiret 1 (nowy)

- stosunku terenów zabudowanych do obszarów wiejskich i środowiska wiejskiego,

Or. es

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 22
Ustęp 7 litera a) tiret 1b (nowy)

- perspektyw wzrostu demograficznego i zapotrzebowania na nowe obszary 
mieszkalne w miastach,
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Or. es

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 23
Ustęp 7 litera a) tiret 1c (nowy)

- dróg komunikacji, mobilności, integracji w miastach i dostępności usług,

Or. es

Poprawkę złożyli Claude Turmes, Gisela Kallenbach

Poprawka 24
Ustęp 7 litera a) tiret 3

- struktury miejskiej i proporcji terenów zielonych i rozrastania się miast,

Or. en

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 25
Ustęp 7 litera a) tiret 6a (nowy)

- oceny dziedzictwa kulturowego, zabudowanych krajobrazów i środowiska oraz 
miejsc ważnych z punktu widzenia ekologii i grożących im niebezpieczeństw,

Or. es

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 26
Ustęp 7 litera a) tiret 6b (nowy)

- oceny zapotrzebowania ludności obszarów miejskich na wodę i planowania 
urządzeń oczyszczających i uzdatniających wodę;

Or. es
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Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 27
Ustęp 8

8. podkreśla, że obywatele, organizacje pozarządowe, zrzeszenia przemysłowców i inne 
zainteresowane strony powinny być zaangażowane w opracowywanie SUMP-ów, 
które powinny być dostępne dla społeczeństwa; jest ponadto zdania, że regularna 
ocena osiągniętego postępu i upowszechnienie jej wyników ma również istotne 
znaczenie;

Or. de

Poprawkę złożyli Claude Turmes, Gisela Kallenbach

Poprawka 28
Ustęp 8 a (nowy)

8a. wzywa Komisję do włączenia wszystkich istotnych stron zaangażowanych w 
systematyczne oceny wdrażania strategii tematycznej i rozpoczęcia tego procesu od 
wyjściowej oceny w 2007 roku, ponadto wzywa do wspierania wymiany najlepszych 
praktyk pomiędzy władzami miejskimi na płaszczyźnie UE w zakresie wdrażania 
strategii SUMP;

Or. en

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 29
Ustęp 9

9. wzywa Komisję do przedstawienia propozycji środków wyrównawczych w celu 
zastąpienia terenów zielonych zniszczonych przez budownictwo, przy czym, w 
przypadku braku przestrzeni, należy uwzględnić również uliczne pasy zieleni i 
pokrycie roślinnością ścian i dachów;

Or. de

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 30
Ustęp 10

10. wzywa państwa członkowskie do (skreślenie) starannego zbadania projektów 
ograniczających zabudowę terenów niezabudowanych w celu przeciwdziałania 
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zabudowie krajobrazu i pustoszeniu centrów miast na skutek opuszczania ich przez 
zamożniejszych mieszkańców oraz priorytetowego traktowania recyklingu terenów
(ponowne zagospodarowanie terenów poprzemysłowych, reaktywacja innych terenów 
rezerwowych, na przykład nieużywanych tras kolejowych);

Or. de

Poprawkę złożyli Claude Turmes, Gisela Kallenbach

Poprawka 31
Ustęp 10

10. wzywa państwa członkowskie do przyznania pierwszeństwa w ramach ich krajowych 
referencyjnych strategii ramowych i programów operacyjnych finansowaniu
projektów wdrażających zrównoważone zarządzanie miejskie i planów dziedzinie 
transportu oraz projektom ograniczającym zabudowę terenów niezabudowanych i 
promującym urbanizację terenów przeznaczonych pod ponowną zabudowę;

Or. en

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 32
Ustęp 10

10. wzywa państwa członkowskie do przyznania pierwszeństwa projektom 
ograniczającym zabudowę terenów niezabudowanych i promującym urbanizację 
terenów przeznaczonych pod ponowną zabudowę w ramach ich krajowych 
referencyjnych strategii ramowych i programów operacyjnych oraz do wsparcia 
sadzenia drzew wzdłuż ulic i planowaniu większej przestrzeni zielonej;

Or. en

Poprawkę złożyli Claude Turmes, Gisela Kallenbach

Poprawka 33
Ustęp 11

11. ubolewając nad brakiem obowiązujących w tym zakresie wymogów prawnych, 
wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia skutecznych zachęt do promowania 
korzystania z systemów zarządzania ochroną środowiska i audytu przez władze 
lokalne;

Or. en
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Poprawkę złożyli Claude Turmes, Gisela Kallenbach

Poprawka 34
Ustęp 11 a (nowy)

11a. wzywa władze miejskie do systematycznego odwoływania się do kryteriów 
zrównoważenia w przetargach publicznych i do zawarcia w planach 
zrównoważonego zarządzania miejskiego zobowiązań w tym zakresie;

Or. en

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 35
Ustęp 11 b (nowy)

11b. wzywa państwa członkowskie do podjęcia kroków umożliwiających lokatorom zakup 
mieszkań;

Or. fr

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 36
Ustęp 13 a (nowy)

13a. Uważa, że należy poświęcić więcej uwagi zapobieganiu i usuwaniu brudu, śmieci, 
grafitti, odchodów zwierzęcych i nadmiernego hałasu pochodzącego z domowych i 
samochodowych odtwarzaczy muzyki;

Or. en

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 37
Ustęp 14

14. wzywa państwa członkowskie do podjęcia starań o przesunięcie, we współpracy z 
władzami lokalnymi, co najmniej 5% (skreślenie) ruchu miejskiego z transportu 
indywidualnego (samochodowego) do środków zrównoważonego transportu, takich 
jak transport publiczny i rowerowy, w latach 2002-2012;

Or. de
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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 38
Ustęp 14

14. proponuje podjęcie działań zachęcających mieszkańców metropolii do częstszego 
korzystania z transportu miejskiego oraz jednośladów;

Or. pl

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 39
Ustęp 15

15. podkreśla, że dostęp do środków transportu dla wszystkich (także dla osób 
nieposiadających samochodu) jest czynnikiem społecznym, który może ożywiać 
rozwój gospodarczy przedmieść lub być przyczyną napięć, dlatego wymaga 
rozważenia;

Or. pl

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 40
Ustęp 16

16. uważa, że władze krajowe i lokalne powinny podejmować więcej starań dla poprawy 
komunikacji publicznej, dróg rowerowych i infrastruktury na terenach miejskich, 
aby każdy mógł dokonać najlepszego dla środowiska i gospodarki wyboru pomiędzy 
rowerem, transportem publicznym i samochodem; w celu poprawy komunikacji 
pieszej w miastach należy uwzględnić na przykład potrzeby kobiet, osób starszych i 
osób w poważnym stopniu niepełnosprawnych oraz, przy pomocy odpowiednich 
środków (na przykład odpowiedniego oświetlenia, obecności sił porządkowych),  
zapewnić pieszym poczucie bezpieczeństwa;

Or. de
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Poprawkę złożył Matthias Groote

Poprawka 41
Ustęp 16 tiret 2

- promowania transportu publicznego oraz rozbudowy jego infrastruktury z 
wykorzystaniem unijnych funduszy oraz upowszechnianie informacji o istniejących 
dobrych przykładach, takich jak wprowadzenie zintegrowanego systemu cenowego i 
biletowego oraz opracowanie systemów „parkuj i jedź”,

Or. de

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 42
Ustęp 16 tiret 3

- rozwiązania kwestii wzrastającego wykorzystania samochodów osobowych poprzez 
ograniczenia parkowania, opłaty związane z przeciążeniem ruchu drogowego i zakaz 
używania parkingów służbowych;

Or. en

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 43
Ustęp 17

17. zwraca uwagę państwom członkowskim, że do ich obowiązków należy uwzględnianie 
w planowaniu miast najbardziej narażonych uczestników ruchu drogowego, na 
przykład poprzez obniżenie dozwolonej maksymalnej prędkości lub utworzenie stref 
dla pieszych w centrach miast lub osiedlach mieszkalnych w celu ograniczenia 
śmiertelności na drogach o 50% do roku 2010, zgodnie z Białą Księgą w sprawie 
europejskiej polityki transportowej;

Or. nl

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 44
Ustęp 17

17. proponuje wprowadzenie ograniczenia prędkości, zgodnie z prawem krajowym, oraz 
wprowadzenie ograniczeń w  ruchu pojazdów w pasie śródmiejskim, co ograniczy
śmiertelność na drogach (skreślenie) do roku 2010, zgodnie z Białą Księgą w sprawie 
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europejskiej polityki transportowej;

Or. pl

Poprawkę złożył Matthias Groote

Poprawka 45
Ustęp 17

17. proponuje przebudowę obszarów/powierzchni ruchu drogowego (podobnie jak w 
projekcie unijnym "Wspólna Przestrzeń") w celu przyczynienia się do ograniczenia 
śmiertelności na drogach o 50% do roku 2010, zgodnie z Białą Księgą w sprawie 
europejskiej polityki transportowej;

Or. de

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 46
Ustęp 17

17. zaleca wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30 km/h w niebezpiecznych 
regionach śródmieść, na przykład w okolicach przedszkoli, szkół, domów starców 
oraz budowę przeszkód  w ruchu pojazdów;

Or. de

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 47
Ustęp 18

18. proponuje ustanowienie miejskich planów logistycznych oraz zachęca państwa 
członkowskie poprzez stosowanie polityki preferencyjnej do zwiększenia udziału 
transportu wodnego i kolejowego w celu ograniczenia i usprawnienia transportu 
towarowego na terenie miast;

Or. pl
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Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 48
Ustęp 18

18. proponuje ustanowienie miejskich planów logistycznych w celu ograniczenia i 
usprawnienia transportu towarowego na terenie miast, przy czym należy w 
szczególności koordynować detaliczną dystrybucję towarów w obrębie miast;

Or. de

Poprawkę złożył Matthias Groote

Poprawka 49
Ustęp 19

19. przypomina, że zanieczyszczenie powietrza jest główną przyczyną problemów 
zdrowotnych w UE; podkreśla w związku z tym, że miasta o wysokim poziomie 
zanieczyszczenia powietrza w śródmiejskich strefach stwarzających problemy 
powinny wprowadzić system klasyfikacji pojazdów według emisji zanieczyszczeń na 
podstawie normy europejskiej (dyrektywa 70/220/EWS) w celu wsparcia tworzenia 
obszarów o niskiej emisji;

Or. de

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 50
Ustęp 19

19. przypomina, że zanieczyszczenie powietrza jest główną przyczyną problemów 
zdrowotnych w UE; podkreśla jednak, że  o wyborze optymalnego środka transportu 
decyduje wiele czynników: szybkość, punkt docelowy, koszty, rodzaj 
transportowanych towarów, niezawodność; jest zdania, że w wielu przypadkach nie 
ma alternatywy dla samochodu; z tego względu wyraża się krytycznie o 
krótkoterminowych działaniach lokalnych ograniczających ruch, które, w 
pierwszym rzędzie, powodują przesunięcia w ramach środków transportu, prze co są 
nie tylko szkodliwe gospodarczo, ale również wątpliwe z punktu widzenia 
środowiska;

Or. de
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Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 51
Ustęp 19 a (nowy)

19a. opowiada się za zwalczanie emisji u źródła i stawianiem na innowacyjne środki 
rozwiązania problemów środowiska naturalnego w miastach; podkreśla, że badania 
wykazały, że płynny ruch samochodów ciężarowych powoduje aż do 38% mniejszą 
emisję cząstek stałych niż ruch często zatrzymujący się, i dlatego konieczne jest 
rozważenie wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w celu poprawy płynności 
ruchu;

Or. de

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 52
Ustęp 19 b (nowy)

19b. domaga się lepszej koordynacji działań władz lokalnych w celu osiągnięcia pewnego 
stopnia spójności; wskazuje, że zła koordynacja pomiędzy władzami lokalnymi 
prowadzi do podwyższenia kosztów dostawy i nasilenia ruchu, co prowadzi do 
zwiększenia zanieczyszczenia środowiska;

Or. de

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 53
Ustęp 20 a (nowy)

20a. podkreśla znaczenie planowania i wystroju osiedli i bloków mieszkalnych oraz 
miejsc publicznych jak parkingi i drogi prowadzące do i z dworców kolejowych dla 
zapobiegania przestępczości;

Or. en

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 54
Ustęp 21

21. uważa ponadto, że kwestią problematyczną jest społeczny wymiar zamieszkiwania 
przez miliony ludzi w budowanych masowo, prefabrykowanych osiedlach 
mieszkaniowych;  wzywa tym samym państwa członkowskie do uprzywilejowania 
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finansowania projektów mających na celu rewitalizację i odnowę tych 
terenów/przedmieść poprzez podejście holistyczne (w szczególności społeczne, 
kulturalne i środowiskowe) oraz działania umożliwiające lokatorom wykupienie 
zajmowanych mieszkań; ponadto wzywa Komisję do zaproponowania środków 
rozwijających kontakty pomiędzy śródmieściami i przedmieściami;

Or. fr

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 55
Ustęp 21

21. podkreśla ponadto (skreślenie) społeczny wymiar zrównoważonego planowania 
obszarów miejski i zaleca wspieranie jakości życia na obszarach śródmiejskich
poprzez podejście holistyczne (w szczególności społeczne, kulturalne i 
środowiskowe);

Or. de

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 56
Ustęp 21 a (nowy)

21a. domaga się - w celu zachowania tożsamości i wyglądu danej okolicy - dołożenia 
starań o zachowanie topografii i naturalnej struktury obszarów przy planowaniu 
nowych osiedli miejskich i poszerzaniu obszarów miast; 

Or. es

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 57
Ustęp 21 b (nowy)

21b. proponuje, by przy planowaniu miast, poszerzaniu terenów zielonych, powiększaniu 
obszarów miast i zakładaniu nowych osiedli mieszkalnych pozostawiać 
niezabudowane znaczne tereny w stanie naturalnym w celu umożliwienia 
mieszkańcom miast nawiązania kontaktu z przyrodą;

Or. es
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Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 58
Ustęp 21 c (nowy)

21c. w celu zachowania centrów historycznych lub siedlisk naturalnych rzek, jezior i 
terenów podmokłych domaga się prewencyjnego tworzenia wokół nich terenów 
ochronnych, które mogą być zabudowywane jedynie w nieznacznym stopniu, co 
uniemożliwi wystąpienie presji budowlanej;

Or. es

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 59
Ustęp 21 d (nowy)

21d. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania badań nad powiązaniami 
pomiędzy różnymi modelami urbanistycznymi i zachowaniami społecznymi oraz 
warunkami sprzyjającymi harmonii społecznej i zdrowiu;

Or. es

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 60
Ustęp 22

22. podkreśla, że historyczne centra miast, stanowiące wartościowy element naszego 
wspólnego dziedzictwa, są od dziesięcioleci zaniedbywane; w związku z tym wzywa 
Komisję do wydania wytycznych w celu promowania odpowiedniej rewitalizacji tych 
terenów, które obejmą architekturę, tereny otwarte i place oraz nabrzeża rzek, mosty 
i inne budowle publiczne;

Or. es

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 61
Ustęp 22

22. podkreśla, że niektóre zabytkowe dzielnice miast, stanowiące wartościowy element 
wspólnego dziedzictwa, są od dziesięcioleci zaniedbywane; w związku z tym zaleca 
powołanie krajowych, regionalnych i lokalnych programów wspierających w celu 
promocji odpowiedniej rewitalizacji tych dzielnic;
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Or. de

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 62
Ustęp 24

24. ponagla państwa członkowskie do promowania projektów współfinansowanych przez 
UE, dotyczących rozwoju i modernizacji ogrzewania miejskiego, szczególnie ze 
źródeł geotermalnych i słonecznych, oraz wspierania jego instalacji i 
upowszechniania , podkreśla w tym kontekście, że w przypadku kryzysu 
energetycznego, ogrzewanie miejskie umożliwia łatwiejsze przejście na inne źródło 
energii;

Or. pl

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 63
Ustęp 25

25. zwraca uwagę na konieczność rozwoju nowych, efektywnych metod gospodarki 
wodnej w miastach i ich zastosowania w celu dłuższego zatrzymania wody 
deszczowej w okresach gorącego i suchego lata;

Or. pl

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 64
Ustęp 25

25. zwraca uwagę na konieczność rozwoju nowych metod gospodarki wodnej w miastach 
w celu dłuższego zatrzymania wody deszczowej w okresach gorącego i suchego lata, 
zapobiegania powodziom i unikania budowy budynków mieszkalnych i innych 
obiektów na obszarach zalewanych;

Or. en
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Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 65
Ustęp 25 a (nowy)

25a. proponuje ustanowienie prawa unijnego w celu promocji i realizacji zrównoważonej 
gospodarki zasobami wodnymi w miastach w celu przygotowania się do skutków 
zmian klimatycznych, obejmującego wymóg efektywnej gospodarki wodnej w 
nowych budynkach, gromadzenia wody w okresach deszczowych na okresy suche i 
gorące, utrzymywania wód powierzchniowych w okresach upalnych jako systemów 
chłodzących i zrównoważonego drenażu miejskiego w celu ograniczenia wycieków i 
ryzyka powodzi, ograniczenia zasychania gleby i zwiększenia oszczędności wody;

Or. en

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 66
Ustęp 25 b (nowy)

25b. domaga się również włączenia do kryteriów zrównoważonego rozwoju miast 
wyposażenia ich w placówki służby zdrowia i oświaty oraz istnienia otwartych 
pomieszczeń i przestrzeni w celu wspierania spotkań i kontaktów sąsiedzkich;

Or. es

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 67
Ustęp 25 c (nowy)

25c. wyraża opinię, że realizując strategię tematyczną, należy zwrócić uwagę nie tylko na 
ilość wody, lecz i jej jakość; w związku z tym wzywa Komisję do wsparcia 
upowszechniania sprawdzonych praktyk w tej dziedzinie, przy czym należy zabiegać 
o podłączenie do sieci powstałych już w trakcie realizacji ramowej dyrektywy 
wodnej;

Or. nl

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 68
Ustęp 25 d (nowy)

25d. podkreśla znaczenie renowacji przestarzałych rurociągów wodnych i kanalizacji w 
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miastach;

Or. de

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 69
Ustęp 26 a (nowy)

26a. domaga się oceny wpływu nowego budownictwa na historyczne centra i wygląd 
miast względnie ich degradacji i utraty historycznej tożsamości w wyniku nowego 
budownictwa; 

Or. es

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 70
Ustęp 26 b (nowy)

26b. proponuje Komisji i państwom członkowskim stworzenie bodźców do rozbudowy i 
wykorzystania źródeł energii odnawialnej, za którymi zdecydowanie opowiadają się 
wspólnie mieszkańcy lub władze lokalne, i wykorzystanie w tym celu funduszy 
strukturalnych;

Or. es

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 71
Ustęp 27

27. podkreśla znaczenie poprawy parametrów ekologicznych budynków poprzez 
energooszczędną konstrukcdomów (izolacja, wykorzystanie energii odnawialnej, 
zielone dachy, struktura umożliwiająca akumulację i transmisję energii słonecznej, 
domy o niskim zapotrzebowaniu na energię, etc.); wspiera wykorzystanie energii 
odnawialnej w środowisku miejskim oraz wydajne z punktu gospodarki wodnej 
projektowanie budynków (zachowanie i powtórne wykorzystanie deszczówki, 
oszczędne spłukiwanie toalet, oszczędzające wodę pralki zmywarki);

Or. en
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Poprawkę złożyli Claude Turmes, Gisela Kallenbach

Poprawka 72
Ustęp 27

27. podkreśla znaczenie poprawy parametrów ekologicznych budynków poprzez 
energooszczędną konstrukcdomów (izolacja, wykorzystanie energii odnawialnej, 
zielone dachy, struktura umożliwiająca akumulację i transmisję energii słonecznej, 
domy o niskim zapotrzebowaniu na energię, etc.); wspiera wykorzystanie energii 
odnawialnej w środowisku miejskim; ponadto zaleca ustalenie punktów odniesienia i 
wymianę najlepszych praktyk poprawy wydajności energetycznej w całej UE, 
wprowadzenie energii odnawialnych i ogólny postęp w zrównoważonym 
budownictwie miejskim;

Or. en

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 73
Ustęp 27

27. podkreśla znaczenie poprawy parametrów ekologicznych budynków poprzez 
energooszczędną konstrukcję domów (izolacja, wykorzystanie energii odnawialnej, 
zielone dachy, struktura umożliwiająca akumulację i transmisję energii słonecznej, 
domy o niskim zapotrzebowaniu na energię, etc.); wspiera wykorzystanie energii 
odnawialnej jak też ewentualnie lokalnie dostępnych źródeł energii w środowisku 
miejskim;

Or. de

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 74
Ustęp 28

skreślony

Or. nl

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 75
Ustęp 28

28. podkreśla konieczność ograniczenia strat energii poprzez renowację starych 
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systemów jej przekazu;

Or. de

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 76
Ustęp 28

28. proponuje, aby fundusze UE zostały przyznane i wykorzystane przez państwa 
członkowskie na doposażenie, modernizację i przebudowę blokowisk, budynków i 
otoczenia;

Or. pl

Poprawkę złożył Matthias Groote

Poprawka 77
Ustęp 28

28. proponuje wykorzystanie fundusze strukturalnych (skreślenie) przez państwa 
członkowskie na doposażenie i modernizację budynków i dzielnic;

Or. de

Poprawkę złożyli Claude Turmes, Gisela Kallenbach

Poprawka 78
Ustęp 28 a (nowy)

28a. wzywa Europejski Bank Inwestycyjny do poprawy instrumentów pożyczkowych w 
celu skutecznego wsparcia zrównoważonego rozwoju miejskiego i do nadania w 
istniejących programach rangi priorytetowej projektom miejskim realizującym 
SUMP, w szczególności w zakresie wydajności energetycznej, energii odnawialnych, 
i zrównoważonej struktury transportu miejskiego; wzywa również EBI do 
zapewnienia, że finansowane przezeń inwestycje nie są sprzeczne z celami 
zrównoważonego rozwoju miejskiego;

Or. en


