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Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 3
Παράγραφος 1

1. προσυπογράφει τη σύσταση της Επιτροπής προκειμένου να υιοθετηθεί μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος και είναι 
της γνώμης ότι, εάν εφαρμοστεί σε τοπικό επίπεδο με τη στήριξη των κρατών μελών, 
μια τέτοια προσέγγιση θα βοηθούσε να βελτιωθεί η απορρόφηση της διαρθρωτικής 
χρηματοδότησης·

Or. pl

Τροπολογία: Vladimír Železný

Τροπολογία 4
Παράγραφος 1

1. παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να εξετάσουν 
το ενδεχόμενο, εάν είναι απαραίτητο, η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης 
της περιβαλλοντικής διαχείρισης σε τοπικό επίπεδο συμπεριλαμβανομένων των 
αστικών μεταφορών να αποτελέσει ένα από τα κριτήρια επιλογής για τη λήψη πόρων 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία καθώς και κοινοτικών δανείων·

Or. en

Τροπολογία: Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 5
Παράγραφος 1

1. θεωρεί ότι η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης της περιβαλλοντικής 
διαχείρισης σε τοπικό επίπεδο συμπεριλαμβανομένων των αστικών μεταφορών πρέπει 
να είναι κριτήριο για τη λήψη πόρων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και την ενίσχυση 
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και καλεί τα κράτη μέλη να το λάβουν 
υπόψη στα εθνικά πλαίσια αναφοράς και τα επιχειρησιακά προγράμματα και να 
λάβουν μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν την ορθολογική χρήση γης·

Or. pl
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Τροπολογία: Zita Gurmai

Τροπολογία 6
Παράγραφος 1

1. θεωρεί ότι η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης της περιβαλλοντικής 
διαχείρισης σε τοπικό επίπεδο συμπεριλαμβανομένων των αστικών μεταφορών πρέπει 
να είναι κριτήριο για τη λήψη πόρων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και την ενίσχυση 
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και καλεί τα κράτη μέλη να το λάβουν 
υπόψη στα εθνικά πλαίσια αναφοράς και τα επιχειρησιακά προγράμματα και να 
λάβουν μέτρα για τη μείωση της χρήσης γης, και συγκεκριμένα για να περιοριστεί η 
ανάπτυξη των αναξιοποίητων εγκαταστάσεων και να επεκταθεί η αξιοποίηση των 
εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων στα προγράμματά τους για την αστική 
ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία: Vladimír Železný

Τροπολογία 7
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στις ολοκληρωμένες προσεγγίσεις τους για 
την τοπική περιβαλλοντική πολιτική ή σε οιαδήποτε υπάρχοντα σχετικά έγγραφα,
μέτρα για την προστασία των υφιστάμενων χώρων πρασίνου όπως τα αστικά 
πάρκα και τα φυσικά καταφύγια, τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στη γενικότερη 
ευημερία του τοπικού πληθυσμού·

Or. en

Τροπολογία: Rolf Berend

Τροπολογία 8
Παράγραφος 2

2. καλεί επειγόντως την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο απλούστευσης των 
υποχρεώσεων υποβολής αναφοράς σε τοπικό επίπεδο για τα υπάρχοντα 
περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ (διαγραφή) προκειμένου να συμβάλει στη μείωση 
της γραφειοκρατίας·

Or. de
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Τροπολογία: Vladimír Železný

Τροπολογία 9
Παράγραφος 2

2. καλεί επειγόντως την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο απλούστευσης των 
υποχρεώσεων υποβολής αναφοράς σε τοπικό επίπεδο για τα υπάρχοντα 
περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ εισάγοντας έναν ενιαίο τύπο υποχρέωσης, 
μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη γραφειοκρατία·

Or. en

Τροπολογία: Vladimír Železný

Τροπολογία 10
Παράγραφος 3

διαγράφεται
Or. en

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 11
Παράγραφος 3

3. θεωρεί απαραίτητο να καταρτίσει η Επιτροπή βάσει των ισχυόντων κανόνων έναν 
κατάλογο (διαγραφή) δεικτών στις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές και θεωρεί ότι οι 
ολοκληρωμένες περιβαλλοντικές προσεγγίσεις πρέπει να περιέχουν μετρήσιμους 
στόχους·

Or. pl

Τροπολογία: Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 12
Παράγραφος 3

3. θεωρεί απαραίτητο να συμπεριλάβει η Επιτροπή έναν κατάλογο κατάλληλων βασικών 
δεικτών (οι οποίοι θα καλύπτουν την ποιότητα του αέρα, του πόσιμου νερού, του 
εδάφους, του θορύβου, της ισχύος των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και της 
ραδιενέργειας) στις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές και θεωρεί ότι οι 
ολοκληρωμένες προσεγγίσεις πρέπει να περιέχουν μετρήσιμους στόχους·

Or. pl
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Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 13
Παράγραφος 3

3. θεωρεί απαραίτητο να συμπεριλάβει η Επιτροπή έναν κατάλογο κατάλληλων βασικών 
δεικτών, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών που εξετάζουν τον ρόλο των πολιτών 
στην εφαρμογή των προσεγγίσεων, στις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές και θεωρεί 
ότι οι ολοκληρωμένες προσεγγίσεις πρέπει να περιέχουν μετρήσιμους στόχους·

Or. fr

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 14
Παράγραφος 4

4. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και προτείνει να ενθαρρυνθεί και  μία ειλικρινής και 
ανοικτή ανταλλαγή αρνητικών εμπειριών, προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον 
λάθη στην αστική ανάπτυξη μέσω εκστρατειών που απευθύνονται τόσο στους 
δημόσιους υπαλλήλους, όσο και στους εκλεγμένους αντιπροσώπους, εκστρατειών 
που μπορούν να διεξάγονται από ενώσεις πόλεων·

Or. fr

Τροπολογία: Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 15
Παράγραφος 5

5. τονίζει με έμφαση τη σημασία της έρευνας σε θέματα λειτουργίας αστικών περιοχών, 
περιλαμβανομένων θεμάτων που σχετίζονται με την παροχή ηλεκτρισμού και 
φυσικού αερίου, τη θέρμανση και τον κλιματισμό, καθώς και την επεξεργασία 
αποβλήτων· και καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει και πάλι το εν λόγω θέμα στο 
έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα·

Or. pl
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Τροπολογία: Vladimír Železný

Τροπολογία 16
Παράγραφος 5

5. τονίζει με έμφαση τη σημασία της έρευνας σε θέματα αστικού χώρου και καλεί την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει και πάλι το εν λόγω θέμα σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 
βαθμό στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα·

Or. en

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 17
Παράγραφος 5

5. τονίζει με έμφαση τη σημασία της έρευνας σε θέματα αστικού χώρου και καλεί την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει και πάλι ειδικές διατάξεις οι οποίες θα πραγματεύονται
το εν λόγω θέμα στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα·

Or. fr

Τροπολογία: Vladimír Železný

Τροπολογία 18
Παράγραφος 6

διαγράφεται
Or. en

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 19
Παράγραφος 6

6. θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την υποστήριξη ενός δικτύου εθνικών πυρήνων επαφής 
για θέματα αστικού περιβάλλοντος όπως το European Urban Knowledge Network
(ευρωπαϊκό δίκτυο γνώσης αστικών θεμάτων) και επικροτεί τη συνέχιση της
στήριξης προς το πρόγραμμα URBACT στο πλαίσιο της προταθείσας πολιτικής 
συνοχής·2007-2013

Or. en
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Τροπολογία: Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 20
Παράγραφος 7

7. εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν ασχολείται περισσότερο με  
τη σημασία της σχέσης πόλης-περιβάλλουσας υπαίθρου, συμπεριλαμβανομένης της 
παρακείμενης αγροτικής γης για την αειφόρο αστική ανάπτυξη·

Or. pl

Τροπολογία: Vladimír Železný

Τροπολογία 21
Παράγραφος 7 α (νέα)

7a. εκφράζει τη λύπη του για τη δόλια διαδικασία δημιουργίας δήμων με στόχο την 
ενδυνάμωση των πόλεων έναντι των περιφερειών και των κρατών μελών χωρίς να 
λαμβάνεται δεόντως υπόψη η υφιστάμενη διοικητική δομή του εκάστοτε κράτους 
μέλους· καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν μια 
ισορροπημένη στρατηγική αστικής ανάπτυξης η οποία δεν θα αποτελεί εμπόδιο στη 
συνολική συνοχή της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 22
Παράγραφος 7 α (νέα)

7a. στηρίζει το έργο της Επιτροπής σε σχέση με τη δημιουργία μιας θεματικής 
δικτυακής πύλης για τις τοπικές αρχές·

Or. pl

Τροπολογία: Vladimír Železný

Τροπολογία 23
Παράγραφος 8

8. εκφράζει τη λύπη της γιατί δεν τονίζονται επαρκώς οι ιδιαίτερες ανάγκες των
πολιτών του κάθε κράτους μέλους στην προετοιμασία και την εφαρμογή της 



PE 374.035v01-00 8/9 AM\613880EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

θεματικής στρατηγικής της ΕΕ για το αστικό περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 24
Παράγραφος 8

8. εκφράζει τη λύπη της γιατί δεν τονίζεται επαρκώς ο ρόλος του πολίτη στην εφαρμογή 
των ολοκληρωμένων προσεγγίσεων αστικής ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία: Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 25
Παράγραφος 9 α (νέα)

9a. θεωρεί απαραίτητο να προωθηθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, αποδίδοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί·

Or. pl

Τροπολογία: Zita Gurmai

Τροπολογία 26
Παράγραφος 9 α (νέα)

9a. υπογραμμίζει τη σημασία του να λαμβάνονται υπόψη οι προτεραιότητες της
αειφόρου ανάπτυξης με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος στο 
πλαίσιο των σχεδίων αστικής ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία: Zita Gurmai

Τροπολογία 27
Παράγραφος 9 β (νέα)

9β. θεωρεί ότι το σχέδιο βιώσιμων αστικών μεταφορών πρέπει να περιλαμβάνει την 
προώθηση των δημόσιων μεταφορών, με τη στήριξη της κοινοτικής 
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χρηματοδότησης για τη δημιουργία υποδομής δημόσιων μεταφορών όπως η 
επέκταση των συστημάτων στάθμευσης ιδιωτικών αυτοκινήτων με σκοπό τη 
συνέχιση της διαδρομής με δημόσια συγκοινωνία, η εισαγωγή φιλικών προς το 
περιβάλλον μεθόδων μεταφοράς, η κατασκευή λωρίδων ποδηλάτων

Or. en


