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Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 1
Ustęp 1

skreślony

Or. de

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 2
Ustęp 1

skreślony

Or. pl
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Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 3
Ustęp 1

1. popiera zalecenie Komisji Europejskiej nt przyjęcia  zintegrowanego podejścia do 
zarządzania środowiskiem miejskim i uważa, że takie podejście stosowane na 
poziomie lokalnym i wspierane przez Państwa Członkowskie przyczyni się do 
zwiększenia absorpcji funduszy strukturalnych;

Or. pl

Poprawkę złożył Vladimír Železný

Poprawka 4
Ustęp 1

1. zachęca państwa członkowskie i Europejski Bank Inwestycyjny do rozważenia, gdzie 
jest to właściwe, wdrożenia zintegrowanej koncepcji w zakresie lokalnej polityki 
ochrony środowiska, łącznie z miejskim transportem lokalnym, jako jednego z 
kryteriów przyznawania środków z funduszy strukturalnych oraz kredytów z UE;

Or. en

Poprawkę złożyli Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 5
Ustęp 1

1. jest zdania, że wdrożenie zintegrowanej koncepcji w zakresie lokalnej polityki 
ochrony środowiska, łącznie ze zbiorowym transportem lokalnym, powinno stanowić 
kryterium przyznawania środków z funduszy strukturalnych oraz wsparcia ze strony 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a także wzywa państwa członkowskie do 
uwzględnienia tej kwestii w krajowych planach ramowych i programach operacyjnych 
oraz o podjęcie działań na rzecz racjonalnego wykorzystania gruntów;

Or. pl

Poprawkę złożyła Zita Gurmai

Poprawka 6
Ustęp 1

1. jest zdania, że wdrożenie zintegrowanej koncepcji w zakresie lokalnej polityki 
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ochrony środowiska, łącznie z miejskim transportem lokalnym, powinno stanowić 
kryterium przyznawania środków z funduszy strukturalnych oraz wsparcia ze strony 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a także wzywa państwa członkowskie do 
uwzględnienia tej kwestii w krajowych planach ramowych i programach 
operacyjnych, do podjęcia środków na rzecz ograniczenia wykorzystania gruntów, a w 
szczególności do ograniczenia w programach rozwoju miast inwestycji na terenach 
wcześniej niezagospodarowanych i zwiększenia inwestycji na terenach 
poprzemysłowych;

Or. en

Poprawkę złożył Vladimír Železný

Poprawka 7
Ustęp 1a (nowy)

1a. wzywa państwa członkowskie do uwzględnienia w zintegrowanych koncepcjach w 
zakresie lokalnej polityki ochrony środowiska lub w innych istniejących 
dokumentach w tym zakresie środków na rzecz ochrony istniejących terenów 
zielonych, takich jak parki miejskie i rezerwaty przyrody, które znacząco 
przyczyniają się do ogólnego dobrego samopoczucia lokalnej ludności;

Or. en

Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 8
Ustęp 2

2. nalega, by Komisja rozważyła uproszczenie zobowiązań władz lokalnych w zakresie 
przekazywania informacji dotyczących istniejących norm ochrony środowiska w UE
(skreślenie), tak by przyczynić się do zmniejszenia biurokracji;

Or. de

Poprawkę złożył Vladimír Železný

Poprawka 9
Ustęp 2

2. nalega, by Komisja uprościła zobowiązania władz lokalnych w zakresie 
przekazywania informacji dotyczących istniejących norm ochrony środowiska w UE, 
wprowadzając jeden zintegrowany formularz zobowiązań i przyczyniając się w ten 
sposób do zmniejszenia biurokracji;
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Or. en

Poprawkę złożył Vladimír Železný

Poprawka 10
Ustęp 3

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 11
Ustęp 3

3. uważa, że niezbędne jest stworzenie na bazie obowiązujących norm listy (skreślony) 
wskaźników do wytycznych o charakterze technicznym, jest również zdania, że 
zintegrowane koncepcje środowiskowe muszą zawierać wymierne cele;

Or. pl

Poprawkę złożyli Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 12
Ustęp 3

3. uważa, że niezbędne jest włączenie przez Komisję listy odpowiednich głównych 
wskaźników do wytycznych o charakterze technicznym (dotyczących jakości 
powietrza, wody pitnej, gleb, hałasu, natężenia pól elektromagnetycznych i 
promieniowania), jest również zdania, że zintegrowane koncepcje muszą zawierać 
wymierne cele;

Or. pl
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Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 13
Ustęp 3

3. uważa, że niezbędne jest włączenie przez Komisję listy odpowiednich głównych 
wskaźników, w tym dotyczących roli obywateli we wdrażaniu koncepcji, do 
wytycznych o charakterze technicznym, jest również zdania, że zintegrowane 
koncepcje muszą zawierać wymierne cele;

Or. fr

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 14
Ustęp 4

4. z zadowoleniem przyjmuje zamiary Komisji dotyczące wspierania wymiany 
najlepszych praktyk w całej UE i proponuje, aby zachęcać również do uczciwej i 
otwartej wymiany doświadczeń negatywnych, w celu uniknięcia przyszłych błędów w 
zakresie rozwoju obszarów miejskich poprzez kampanie skierowane do urzędników 
służby cywilnej i wybieranych przedstawicieli, które mogą być prowadzone przez 
związki miast;

Or. fr

Poprawkę złożyli Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 15
Ustęp 5

5. podkreśla znaczenie badań dla funkcjonowania obszarów miejskich, w tym kwestii 
związanych z dostarczaniem energii elektrycznej, gazu, ciepłownictwem i 
klimatyzacją oraz utylizacją odpadów, i wzywa Komisję do włączenia tej kwestii do 
siódmego ramowego programu badawczego;

Or. pl

Poprawkę złożył Vladimír Železný

Poprawka 16
Ustęp 5

5. podkreśla znaczenie badań dla polityki rozwoju obszarów miejskich i wzywa Komisję 
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do możliwie szerokiego włączenia tej kwestii do siódmego ramowego programu 
badawczego;

Or. en

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 17
Ustęp 5

5. podkreśla znaczenie badań dla polityki rozwoju obszarów miejskich i wzywa Komisję 
do konkretnego włączenia tej kwestii do siódmego ramowego programu badawczego;

Or. fr

Poprawkę złożył Vladimír Železný

Poprawka 18
Ustęp 6

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 19
Ustęp 6

6. uznaje za niezmiernie istotne wspieranie sieci krajowych punktów kontaktowych do 
spraw miejskich, takich jak Europejska Sieć Wiedzy o Miastach, i z zadowoleniem 
przyjmuje dalsze wsparcie dla programu URBACT w ramach proponowanej polityki 
spójności na lata 2007-2013;

Or. en

Poprawkę złożyli Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 20
Ustęp 7

7. wyraża ubolewanie z powodu faktu, że Komisja ogólnikowo traktuje kwestię 
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znaczenia relacji między miastami a obszarami podmiejskimi i przyległymi do nich 
terenami wiejskimi dla trwałego rozwoju obszarów miejskich;

Or. pl

Poprawkę złożył Vladimír Železný

Poprawka 21
Ustęp 7a (nowy)

7a. wyraża ubolewanie z racji niebezpiecznego procesu municypalizacji mającego na 
celu przyznanie miastom pewnych uprawnień kosztem regionów i państw 
członkowskich, bez właściwego uwzględnienia istniejących struktur 
administracyjnych poszczególnych państw członkowskich; w związku z tym wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do promowania zrównoważonej strategii rozwoju 
miast, która nie podważa ogólnej spójności UE;

Or. en

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 22
Ustęp 7a (nowy)

7a. wspiera Komisję Europejską w działaniach na rzecz utworzenia internetowego 
portalu tematycznego dla władz lokalnych;

Or. pl

Poprawkę złożył Vladimír Železný

Poprawka 23
Ustęp 8

8. wyraża ubolewanie, że w niedostatecznym stopniu uwzględnia się szczególne potrzeby
obywateli poszczególnych państw członkowskich w przygotowaniu i wdrażaniu 
strategii tematycznej UE w sprawie środowiska miejskiego;

Or. en
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Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 24
Ustęp 8

8. wyraża ubolewanie, że w niedostatecznym stopniu uwzględnia się rolę obywateli we 
wdrażaniu koncepcji zintegrowanego rozwoju miejskiego;

Or. en

Poprawkę złożyli Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 25
Ustęp 9a (nowy)

9a. uważa że niezbędne jest wspieranie wymiany najlepszych praktyk, ze szczególnym 
uwzględnieniem sposobu wprowadzania ich w życie;

Or. pl

Poprawkę złożyła Zita Gurmai

Poprawka 26
Ustęp 9a (nowy)

9a. podkreśla znaczenie uwzględnienia priorytetów trwałego rozwoju, ze szczególnym 
naciskiem na ochronę środowiska w planach rozwoju miejskiego;

Or. en

Poprawkę złożyła Zita Gurmai

Poprawka 27
Ustęp 9b (nowy)

9b. uważa, że projekt trwałego transportu miejskiego powinien obejmować promocję 
transportu publicznego wspieraną z funduszy UE przeznaczonych na tego typu 
infrastrukturę, m.in. rozwój systemów „park and ride”, wprowadzenie przyjaznych 
dla środowiska metod transportu, budowę ścieżek rowerowych;

Or. en


