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Forslag til beslutning

Ændringsforslag af Iratxe García Pérez

Ændringsforslag 1
Henvisning 5 a (ny)

- der henviser til sin holdning ved førstebehandlingen den 24. oktober 20011, sin 
holdning ved andenbehandlingen den 8. april 20032, vedtagelsen af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en fælles nomenklatur for 
regionale enheder (NUTS), og de kompetente udvalgs betænkninger herom,

Or. es

Ændringsforslag af Gábor Harangozó 

Ændringsforslag 2
Punkt B

udgår

                                               
1 EFT C 112E af 9.5.2002, s. 175.
2 EUT C 64 E af 12.3.2004, s. 72.
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Or. en

Ændringsforslag af Oldřich Vlasák 

Ændringsforslag 3
Punkt C

udgår

Or. en

Ændringsforslag af Rumiana Jeleva

Ændringsforslag 4
Punkt C

C. der henviser til, at klimaændringer, byernes vækst, arealanvendelse, energiforbrug, de 
demografiske ændringer, den ulige udvikling af by- og landområder og den voksende 
kløft mellem rige og fattige regioner samt ulige territoriale konsekvenser af 
globaliseringen kombineret med strukturændringerne er de aktuelle udfordringer for 
EU's fysiske planlægning,

Or. en

Ændringsforslag af Pierre Pribetich

Ændringsforslag 5
Punkt C

C. der henviser til, at klimaændringer, byernes vækst, arealanvendelse, energiforbrug, 
transportinfrastrukturer, udvidelsens virkninger for den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed, de demografiske ændringer samt ulige territoriale 
konsekvenser af globaliseringen kombineret med strukturændringerne er de aktuelle 
udfordringer for EU's fysiske planlægning,

Or. fr
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Ændringsforslag af Iratxe García Pérez 

Ændringsforslag 6
Punkt C

C. der henviser til, at klimaændringer, byernes vækst, arealanvendelse, affolkningen af 
landområderne og andre regioner i Den Europæiske Union, energiforbrug, de 
demografiske ændringer samt ulige territoriale konsekvenser af globaliseringen 
kombineret med strukturændringerne er de aktuelle udfordringer for EU's fysiske 
planlægning,

Or. es

Ændringsforslag af Pierre Pribetich 

Ændringsforslag 7
Punkt D

D. der henviser til de målsætninger for bæredygtig fysisk planlægning, der er fastlagt i 
den territoriale dagsorden: udvikling af et velafbalanceret og polycentrisk bysystem og 
et nyt forhold mellem by og land, etablering af innovative regionale klynger, sikring af 
lige adgang til infrastruktur og viden, fremme af den transeuropæiske risikostyring, 
bæredygtig udvikling, fremtidsorienteret styring og beskyttelse af natur- og 
kulturarven,

Or. fr

Ændringsforslag af Iratxe García Pérez 

Ændringsforslag 8
Punkt F a (nyt)

Fa. der henviser til, at et nyt niveau, NUTS 4, endnu ikke er indarbejdet i NUTS-
forordningen, at Eurostat stadig arbejder med sagen, og at det allerede findes i 
adskillige medlemsstater;

Or. es



PE400.284v01-00 4/28 AM\701875DA.doc

DA

Ændringsforslag af Oldřich Vlasák 

Ændringsforslag 9
Punkt G

G. der henviser til, at der ud over samhørighedspolitikken (tekst udgår) er behov for 
yderligere foranstaltninger for at sikre opfyldelse af målene i den territoriale 
dagsorden og i Leipzig-charteret, navnlig kompatibilitet i den fysiske planlægning, 
den integrerede tilgang og arealovervågning,

Or. en

Ændringsforslag af Oldřich Vlasák 

Ændringsforslag 10
Punkt H

H. der henviser til, at politikken til udvikling af landområderne sammen med 
samhørighedspolitikken har betragtelige regionale konsekvenser (tekst udgår),

Or. en

Ændringsforslag af Pierre Pribetich 

Ændringsforslag 11
Punkt H

H. der henviser til, at politikken til udvikling af landområderne sammen med 
samhørighedspolitikken har stor betydning for den fysiske planlægning, bl.a. ved at 
øge disse områders attraktivitet og konkurrenceevne og dermed modvirke 
affolkningen, men at disse politikker imidlertid er blevet integreret i utilstrækkelig 
grad,

Or. fr

Ændringsforslag af Gábor Harangozó 

Ændringsforslag 12
Punkt H

H. der henviser til, at politikken til udvikling af landområderne sammen med 
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samhørighedspolitikken har betragtelige regionale konsekvenser, men at disse 
politikker imidlertid er blevet integreret i utilstrækkelig grad, og at der er et behov for 
øget synergi for at disses reelle udviklingspotentiale kan udfoldes,

Or. en

Ændringsforslag af Oldřich Vlasák 

Ændringsforslag 13
Punkt J

udgår

Or. en

Ændringsforslag af Jean Marie Beaupuy

Ændringsforslag 14
Punkt K a (nyt)

Ka. henviser til, at sigtet med den integrerede strategi er, at de udviklede projekter skal 
udgøre en sammenhængende plan, som på længere sigt integrerer de økonomiske, 
sociale og miljømæssige dimensioner og fuldt ud inddrager nøgleaktørerne i 
planlægning, gennemførelse og evaluering af byudviklingsprogrammer; finder, at 
den integrerede strategi derfor primært er en sammenhængende strategi for 
bysamfundene med alle deres forskelligheder, som skal søge at gøre det muligt for 
de enkelte aktører at være mere effektive på hvert deres respektive 
kompetenceområde;

Or. fr

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis 

Ændringsforslag 15
Punkt K a (nyt)

Ka. der henviser til, at en integreret strategi for den territoriale dimension af 
samhørighed ikke blot består af politikker inden for fysisk planlægning og 
byplanlægning, da det definitive mål er at sikre balance mellem borgerne i Europa, 
uanset hvor de bor, og da dette mål ikke kan opfyldes udelukkende gennem fysisk 
planlægning,
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Or. el

Ændringsforslag af Oldřich Vlasák 

Ændringsforslag 16
Punkt -1 (nyt)

-1. understreger, at der ikke findes nogen fælles vedtaget definition på territorial 
samhørighed,

Or. en

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij 

Ændringsforslag 17
Punkt 1 a (nyt)

1a. understreger, at der kun kan træffes effektive foranstaltninger, der kan føre til 
effektive ændringer på de pågældende politiske områder, gennem en ægte styring på 
flere niveauer via myndigheder på lokalt, regionalt, nationalt og tværnationalt plan 
samt på EU-plan;

Or. en

Ændringsforslag af Jean Marie Beaupuy 

Ændringsforslag 18
Punkt 2

2. foreslår som led i midtvejsrevisionen af samhørighedspolitikken og med henblik på 
samhørighedspolitikken efter 2013, at gennemførelsen af en integreret tilgang skal 
være en obligatorisk forudsætning for projektplanlægning og -udvælgelse under 
strukturfonden; opfordrer derfor alle beslutningstagere til frivilligt at påtage sig at 
anvende nye samarbejdsmetoder, som f.eks. kontrakter, aftaler, udveksling af 
tjenester og alle andre fleksible modeller, som er mindre restriktive end et 
obligatorisk regelværk;

Or. fr
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Ændringsforslag af Oldřich Vlasák 

Ændringsforslag 19
Punkt 2

2. foreslår som led i midtvejsrevisionen af samhørighedspolitikken og med henblik på 
samhørighedspolitikken efter 2013, at det undersøges, i hvilken udstrækning 
gennemførelsen af en integreret tilgang kunne være en obligatorisk forudsætning for 
projektplanlægning og -udvælgelse under strukturfonden;

Or. en

Ændringsforslag af Jean Marie Beaupuy 

Ændringsforslag 20
Punkt 2 a (nyt)

2a. glæder sig over den afgørelse, som ministrene med ansvar for byudvikling traf i 
Leipzig den 24. maj 2004, om at oprette en mellemstatslig arbejdsgruppe under 
forsæde af Tyskland med sigte på at identificere og belyse forskellige spørgsmål i 
forbindelse med gennemførelsen af JESSICA-initiativet; venter resultaterne af 
denne undersøgelse af gennemførelsen af JESSICA-initiativet inden udgangen af 
2008, dvs. under det franske EU-formandskab;

Or. fr

Ændringsforslag af Rumiana Jeleva 

Ændringsforslag 21
Punkt 4

4. kræver i forbindelse med udformningen af samhørighedspolitikken efter 2013, at der 
navnlig tages hensyn til den fysiske planlægnings karakteristika og behov og foretages 
en regionsspecifik differentiering, der baseres herpå; anbefaler, at der anvendes 
planlægningsværktøjer, som anført i Leipzig-charteret, baseret på forskning og 
løbende overvågning;

Or. en
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Ændringsforslag af Jan Olbrycht 

Ændringsforslag 22
Punkt 5

5. opfordrer Kommissionen og Rådet til som led i midtvejsrevisionen af 
samhørighedspolitikken bedre at udnytte synergierne med Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) med sigte på udvikling af 
området som helhed; foreslår med henblik på overvejelserne om 
samhørighedspolitikken, at struktur- og landbrugspolitik bliver koordineret tæt med 
sigte på udvikling af landdistrikterne;

Or. pl

Ændringsforslag af Oldřich Vlasák 

Ændringsforslag 23
Punkt 5

5. opfordrer Kommissionen og Rådet til som led i midtvejsrevisionen af 
samhørighedspolitikken bedre at udnytte synergierne med Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) med sigte på udvikling af 
området som helhed; mener, at udviklingen af landdistrikter bør knyttes snævert 
sammen med samhørighedspolitikken for at forøge mulighederne for at forbedre 
livskvaliteten i landdistrikterne;

Or. en

Ændringsforslag af Rumiana Jeleva 

Ændringsforslag 24
Punkt 6 a (nyt)

6a. understreger den nøglerolle, byerne spiller for gennemførelse af Lissabon-
strategien, og efterlyser derfor en omfattende og koordineret strategi for 
byudvikling, som støttes på alle niveauer i forvaltningen og i den private sektor; 

Or. en
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Ændringsforslag af Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter 

Ændringsforslag 25
Punkt 6 a (nyt)

6a. understreger betydningen af partnerskaber og funktionel arbejdsdeling mellem 
byområder og landområder med henblik på en velafbalanceret og bæredygtig 
udvikling overalt; mener, at byområderne i denne forbindelse ikke må indtage en 
dominerende position i forhold til landområderne;

Or. de

Ændringsforslag af Jan Olbrycht 

Ændringsforslag 26
Punkt 7

7. opfordrer Kommissionen og Rådet til som led i revisionen af EU's budget at tage 
hensyn til den territoriale dagsorden og Leipzig-charteret og at foretage kvalitative 
tilpasninger, der gør det muligt i EU's politikker i højere grad at tage hensyn til 
målsætningerne for den territoriale samhørighed; forventer lovgivningsinitiativer 
inden for de nærmeste år med henblik herpå;

Or. pl

Ændringsforslag af Rumiana Jeleva 

Ændringsforslag 27
Punkt 7 a (nyt)

7a. understreger regioners og byers indbyrdes afhængighed af hinanden, og glæder sig 
i denne forbindelse over forslagene om et bedre koordineret partnerskab mellem 
land og by; opfordrer by- og landområderne til at indgå i et snævrere partnerskab, 
fastlægge deres fælles interesser og fremlægge fælles regionale og lokale 
udviklingsstrategier;

Or. en
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Ændringsforslag af Jan Olbrycht 

Ændringsforslag 28
Punkt 8 a (nyt)

8a. opfordrer medlemsstaterne til at handle hurtigt med henblik på at opfylde målene i 
den territoriale dagsorden og gennemføre Leipzig-charteret;

Or. pl

Ændringsforslag af Rumiana Jeleva 

Ændringsforslag 29
Punkt 8 a (nyt)

8a. erindrer om, at en effektiv udviklingspolitik for by- og landområder er et 
nøgleelement for gennemførelse af EU's politik om bæredygtig udvikling, og 
opfordrer derfor offentlige og private aktører til at samarbejde om at gennemføre 
denne centrale EU-politik;

Or. en

Ændringsforslag af Rumiana Jeleva 

Ændringsforslag 30
Punkt 8 b (nyt)

8b. glæder sig over forslag om at skabe innovative regionale klynger, navnlig i regioner, 
der stadig kæmper for at udfolde deres fulde udviklingspotentiale, såsom 
Sortehavsområdet, og ønsker, at disse klynger skal fungere på tværs af både de
indre og de ydre grænser i EU;

Or. en

Ændringsforslag af Jean Marie Beaupuy 

Ændringsforslag 31
Punkt 9

9. opfordrer på grundlag af subsidiaritetsprincippet Rådet og medlemsstaterne til fuldt ud 
at inddrage det lokale og regionale plan og på grundlag af partnerskabsprincippet de 
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økonomiske aktører og arbejdsmarkeds parter samt relevante ngo'er i gennemførelsen 
af den territoriale dagsorden samt i gennemførelsen af Leipzig-charteret og giver sin 
fulde støtte til disse bestræbelser; understreger, at dette behov for at samarbejde ikke 
må betragtes som en begrænsning, da det er dokumenteret, at der hverken kan 
opnås effektivitet uden kohærens eller kohærens uden samarbejde;

Or. fr

Ændringsforslag af Oldřich Vlasák 

Ændringsforslag 32
Punkt 9

9. opfordrer på grundlag af subsidiaritetsprincippet Rådet og medlemsstaterne til at 
inddrage det lokale og regionale plan og på grundlag af partnerskabsprincippet de 
økonomiske aktører og arbejdsmarkeds parter samt relevante ngo'er og private aktører 
i gennemførelsen af den territoriale dagsorden samt i gennemførelsen af Leipzig-
charteret og giver sin fulde støtte til disse bestræbelser;

Or. en

Ændringsforslag af Rumiana Jeleva 

Ændringsforslag 33
Punkt 9 a (nyt)

9a. erindrer om den nøglerolle, adgang til informations- og 
kommunikationsteknologierne spiller for regionernes fremtidige 
udviklingsmuligheder, og anbefaler derfor i overensstemmelse med den territoriale 
dagsorden, at kombineret infrastruktur, som f.eks. bredbåndskabler, integreres i nye 
transport- og kommunikationsprogrammer;

Or. en

Ændringsforslag af Jean Marie Beaupuy 

Ændringsforslag 34
Punkt 9 a (nyt)

9a. understreger, at det inden for rammerne af en integreret strategi for 
samhørighedspolitikken er nødvendigt at tage hensyn til behov hos og bidrag fra 
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alle aktører, der er aktive på disse områder; anmoder derfor om, at organisationer, 
der repræsenterer SMV samt alle parter på arbejdsmarkedet på alle 
beslutningsniveauer skal kunne deltage aktivt i udformningen og gennemførelsen af 
den territoriale samhørighedspolitik; anmoder navnlig Kommissionen om at sikre, 
at den tværgruppe, der beskæftiger sig med den integrerede strategi, arbejder 
snævert sammen med disse organisationer;

Or. fr

Ændringsforslag af Jean Marie Beaupuy 

Ændringsforslag 35
Punkt 10

10. opfordrer Kommissionen til at foretage en systematisk analyse af de sektorspecifikke 
EU-politikker, for så vidt angår disses territoriale konsekvenser samt en evaluering af 
nye lovgivningsinitiativers konsekvenser for den fysiske planlægning; henviser i 
denne forbindelse til de evalueringsmetoder, ESPON har udviklet; opfordrer i denne 
forbindelse medlemsstaterne og Kommissionen til at lægge særlig vægt på 
foranstaltning 2 i den territoriale dagsorden for dermed at påvirke Unionens 
nøglesager og til at overveje de territoriale og bymæssige konsekvenser af 
sektorspecifikke fællesskabspolitikker; 

Or. fr

Ændringsforslag af Oldřich Vlasák 

Ændringsforslag 36
Punkt 10

10. opfordrer Kommissionen til at foretage en systematisk analyse af centrale sager og 
politikker samt central lovgivning; henviser i denne forbindelse til de 
evalueringsmetoder, ESPON har udviklet med sigte på at skabe en solid platform for 
viden om territorial samhørighed;

Or. en
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Ændringsforslag af Rumiana Jeleva 

Ændringsforslag 37
Punkt 10 a (nyt)

10a. mener, at førskole- og skoleundervisning af høj kvalitet, livslang læring, 
universiteter og andre forskningsinstitutioner har fundamental betydning for den 
fremtidige udvikling af byer og regioner;

Or. en

Ændringsforslag af Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter 

Ændringsforslag 38
Punkt 10 a (nyt)

10a. erindrer om, at Natura 2000 er et vigtigt instrument for den europæiske fysiske 
planlægning; insisterer på, at kravene i Natura 2000 gennemføres fuldt ud, og at 
der må skabes landskabskorridorer og net af åbne områder mellem beskyttede 
områder for at sikre udveksling af arter og dermed bevare den biologiske 
mangfoldighed;

Or. de

Ændringsforslag af Oldřich Vlasák 

Ændringsforslag 39
Punkt 11

udgår

Or. en

Ændringsforslag af Jan Olbrycht 

Ændringsforslag 40
Punkt 11

11. kræver, at der integreres en kreativitetspolitik i den fysiske planlægning og 
byplanlægningen med sigte på ved hjælp af de disponible instrumenter 
(samhørighedspolitik, fysisk planlægning og byplanlægning) at skabe 
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rammebetingelser, der forbedrer chancer og muligheder for at handle kreativt og 
innovativt; understreger, at det som led i denne proces er vigtigt også at tage hensyn 
til arealernes kvalitet;

Or. pl

Ændringsforslag af Rumiana Jeleva 

Ændringsforslag 41
Punkt 11 a (nyt)

11a. understreger betydningen af en velfungerende transportinfrastruktur, og opfordrer 
til udarbejdelse af en bedre koordineret udviklingsstrategi for transportnettene, 
navnlig i mindre udviklede regioner;

Or. en

Ændringsforslag af Rumiana Jeleva 

Ændringsforslag 42
Punkt 11 b (nyt)

11b. påpeger de vanskeligheder, som visse medlemsstater, navnlig de nye, har med at 
gennemføre udviklingspolitikken for by- og landområder, og efterlyser derfor bedre 
integration og bedre støtteforanstaltninger til disse medlemsstater for at sikre bedre 
levevilkår og livskvalitet for alle borgere i Unionen;

Or. en

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij 

Ændringsforslag 43
Punkt 12

12. understreger, at demografiske udviklinger og befolkningernes aldring kan betragtes 
som en mulighed for at skabe nye arbejdspladser på et voksende marked med nye 
produkter og tjenester, der forbedrer livskvaliteten for ældre mennesker, for at 
fremme økonomisk vækst og for at forbedre Europas konkurrenceevne; 
understreger, at udviklingen af en økonomi, hvor det såkaldte "grå guld" bidrager, 
er vigtig på lokalt og regionalt plan;
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Or. en

Ændringsforslag af Jean Marie Beaupuy 

Ændringsforslag 44
Punkt 12

12. anser det på baggrund af den demografiske udvikling for nødvendigt at forbedre byers 
og regioners tilpasningsevne, idet hovedvægten skal lægges på arbejdsmarkedet, 
adgangen til sociale tjenester og sundhedstjenester, boliger og planlægning 
generelt;

Or. en

Ændringsforslag af Oldřich Vlasák 

Ændringsforslag 45
Punkt 12

12. Vedrører ikke den danske tekst.

Or. cs

Ændringsforslag af Rumiana Jeleva 

Ændringsforslag 46
Punkt 12 a (nyt)

12a. glæder sig over den vægt, Leipzig-charteret lægger på at sammenkæde 
transportformerne, og understreger i denne forbindelse den væsentlige rolle, en 
forbedret infrastruktur for cyklister og fodgængere kan spille i navnlig de større 
byer og hovedstæder, der løbende kæmper med at sikre en effektiv forvaltning af 
transport og trafik; opfordrer Kommissionen til at undersøge mere effektive 
mekanismer til at støtte de lokale myndigheder, som ofte ikke er i stand til alene at 
bære den store økonomiske og administrative byrde, sådanne programmer pålægger 
dem;

Or. en
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Ændringsforslag af Iratxe García Pérez 

Ændringsforslag 47
Punkt 12 a (nyt)

12a. understreger alvoren af problemet med affolkning i mange områder af Den 
Europæiske Union, som fører til befolkningens aldring, tab af menneskelig kapital, 
kapitalflugt, dyrere serviceydelser osv.

Or. es

Ændringsforslag af Iratxe García Pérez 

Ændringsforslag 48
Punkt 13

13. opfordrer medlemsstaterne til på alle områder af deres territorium principielt at 
garantere tilrådighedsstillelse af og adgang til forsyningspligtydelser (f.eks. sundhed, 
uddannelse, digital kommunikation og post), at sikre adgangen hertil (f.eks. gennem 
offentlig transport, transportinfrastruktur og telekommunikationsnet) og at sikre 
økonomisk integration og færdigheder (f.eks. gennem livslang læring og investering 
i nye teknologier) for at give borgerne i de forskellige regioner mulighed for at 
udnyttes deres respektive regioners særlige chancer og potentiale; ønsker, at der tages 
særlige hensyn til ugunstigt stillede grupper, som f.eks. handicappede, kvinder, 
indvandrere, etniske minoriteter, langtidsledige og personer med få kvalifikationer; 
opfordrer Kommissionen til i sine retningslinjer om anvendelse af 
rammebestemmelserne om forsyningspligtydelser og offentlige indkøb at gøre det 
muligt for de lokale organer at lægge større vægt på lokale behov og lokale aktører og 
at gøre dem mere fleksible;

Or. es

Ændringsforslag af Oldřich Vlasák 

Ændringsforslag 49
Punkt 15

15. henviser til, at samarbejdet og koordineringen mellem Rådet, Kommissionen og 
Parlamentet skal intensiveres efter Lissabon-reformtraktatens ikrafttræden som led i 
gennemførelsen af den territoriale dagsordens første handlingsprogram; mener, at 
dette må gøres inden for rammerne af en forvaltning på flere planer, der tager højde 
for de territoriale forskelle i Den Europæiske Union, medlemsstaterne, regionerne 
og kommunerne;



AM\701875DA.doc 17/28 PE400.284v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis 

Ændringsforslag 50
Punkt 16

16. glæder sig navnlig over, at reformtraktaten erklærer territorial samhørighed for et 
traktatmål og skaber delt lovgivningskompetence for EU og medlemsstaterne på dette 
område; understreger, at det i Lissabon-traktaten anføres, at de territoriale 
uligheder, der vedrører øer, bjerg- og grænseområder og meget perifere og tyndt 
befolkede områder, bør udjævnes, da de har negative konsekvenser for den 
europæiske økonomis samlede konkurrenceevne; opfordrer Kommissionen til at 
supplere handlingsprogrammet til gennemførelse af den territoriale dagsorden med 
konkrete forslag til fællesskabsforanstaltninger og -initiativer;

Or. el

Ændringsforslag af Oldřich Vlasák 

Ændringsforslag 51
Punkt 16

16. glæder sig navnlig over, at reformtraktaten erklærer territorial samhørighed samt 
økonomisk og socialt sammenhold for et traktatmål og skaber delt 
lovgivningskompetence for EU og medlemsstaterne på dette område; opfordrer 
Kommissionen til at supplere handlingsprogrammet til gennemførelse af den 
territoriale dagsorden med konkrete forslag til fællesskabsforanstaltninger og -
initiativer;

Or. en

Ændringsforslag af Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter 

Ændringsforslag 52
Punkt 16 a (nyt)

16a. venter, at Kommissionen i grønbogen om den territoriale samhørighed ud over en 
entydig definition af begreberne også anfører målsætningerne for den fysiske 
planlægning i Europa; går ud fra, at navnlig målsætningen om, at alle borgere 
uafhængigt af deres bopæl skal have lige udviklings- og adgangsmuligheder, har 
højeste prioritet;
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Or. de

Ændringsforslag af Iratxe García Pérez 

Ændringsforslag 53
Punkt 17 a (nyt)

17a. opfordrer Kommissionen til at forelægge en meddelelse om ønskværdigheden af at 
skabe et nyt niveau, NUTS 4;

Or. es

Ændringsforslag af Rumiana Jeleva 

Ændringsforslag 54
Punkt 18

18. anser det for vigtigt mindst hvert halve år at evaluere fremgangen i gennemførelsen af 
den territoriale dagsorden; opfordrer Rådet, Kommissionen og alle berørte aktører til i 
denne forbindelse at evaluere såvel fremgangen i forbindelse med gennemførelse af de 
enkelte foranstaltninger i handlingsprogrammet som konsekvenserne af disse 
foranstaltninger og deres bidrag til bæredygtig fysisk udvikling i Europa;

Or. en

Ændringsforslag af Oldřich Vlasák 

Ændringsforslag 55
Punkt 19

19. opfordrer Rådet til snarest muligt at vedtage enkle og kvantificerbare indikatorer til 
overvågning af den fysiske udvikling i EU; (tekst udgår)

Or. en
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Ændringsforslag af Rumiana Jeleva 

Ændringsforslag 56
Punkt 20

20. henviser til, at disse indikatorer kan anvendes som mål til styring af den fysiske 
udvikling; foreslår, at Rådet og Kommissionen benytter disse indikatorer til at foretage 
sammenligning ("bench-marking") mellem medlemsstaterne og til at opbygge en 
database med sigte på at finde frem til bedste praksis-politikker;

Or. en

Ændringsforslag af Jean Marie Beaupuy 

Ændringsforslag 57
Punkt 21 a (nyt)

21a. opfordrer de kommende formandskaber til at arrangere uformelle møder mellem 
ministrene med ansvar for fysisk planlægning og byplanlægning for hermed at sikre 
sammenhængende foranstaltninger, der imødekommer kravene i det nye koncept 
for territorial samhørighed og dermed sikrer forbindelsen mellem by og land; 

Or. fr

Ændringsforslag af Jean Marie Beaupuy 

Ændringsforslag 58
Punkt 22

22. understreger vigtigheden af at forbedre koordineringen mellem den territoriale 
dagsorden og Leipzig-charteret; beklager i denne forbindelse, at Rådet endnu ikke 
har vedtaget noget handlingsprogram til gennemførelse af Leipzig-charterets 
målsætninger og opfordrer de kommende formandskaber til at gøre dette og dermed 
sikre systematisk follow-up på Leipzig-charteret;

Or. fr
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Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij 

Ændringsforslag 59
Punkt 23 a (nyt)

23a. henviser til konklusionerne i Kommissionens fjerde rapport om den økonomiske og 
sociale samhørighed, i hvilken byer og byområder betragtes som centre for 
befolkning, økonomisk styrke og innovation, i hvilken "hovedstadseffekten" 
anerkendes og i hvilken der anbefales fokusering på sekundære urbane 
vækstcentre; foreslår derfor, at strukturelle interventioner kædes snævert sammen 
med vækst- og beskæftigelsesmålene; finder også, at byområder kan blive til 
"succes-klynger", og foreslår, at der fastsættes retningslinjer og sker fremme af
kvalitet, f. eks. gennem et territorialt innovationsprogram;

Or. en

Ændringsforslag af Oldřich Vlasák 

Ændringsforslag 60
Punkt 25

udgår

Or. en

Ændringsforslag af Pierre Pribetich 

Ændringsforslag 61
Punkt 25

25. Vedrører ikke den danske tekst

Or. fr

Ændringsforslag af Jan Olbrycht, Jean Marie Beaupuy 

Ændringsforslag 62
Punkt 26

26. anbefaler medlemsstaterne at lægge vægt på byernes indre udvikling frem for den 
ydre, dvs. at prioritere genanvendelse af eksisterende bygninger og anvendelse til nye 
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formål, navnlig gennem en bæredygtig forvaltning af arealerne, inden der bygges på 
nye arealer;

Or. en

Ændringsforslag af Pierre Pribetich 

Ændringsforslag 63
Punkt 26 a (nyt)

26a. mener, at der bør lægges særlig vægt på mobilitetsbehovet i et polycentrisk Europa, 
og at en integreret og bæredygtig udvikling af multimodale transportsystemer er 
nødvendig;

Or. fr

Ændringsforslag af Pierre Pribetich 

Ændringsforslag 64
Punkt 26 b (nyt)

26b. mener, at det med henblik på at kunne imødekomme borgernes krav om høj 
livskvalitet er nødvendigt at forbedre faciliteterne tilsvarende, navnlig 
vandforsyning, vandrensning og tilsvarende tjenester;

Or. fr

Ændringsforslag af Gábor Harangozó 

Ændringsforslag 65
Punkt 27

27. konstaterer med beklagelse, at forskellene i vækst, velstand, beskæftigelse, 
livskvalitet og indkomst mellem de europæiske storbyområder, byer og landområder 
vokser, og opfordrer medlemsstaterne til i øget omfang at tage fat på dette problem og 
i højere grad at tage hensyn til det ved programplanlægningen for tildeling af 
strukturfondsmidler;

Or. en
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Ændringsforslag af Jan Olbrycht, Jean Marie Beaupuy 

Ændringsforslag 66
Punkt 27

27. konstaterer med beklagelse, at de økonomiske og sociale forskelle i de europæiske 
storbyområder og byer vokser, og opfordrer medlemsstaterne til i øget omfang at tage 
fat på dette problem og i højere grad at tage hensyn til det ved programplanlægningen 
for tildeling af strukturfondsmidler;

Or. en

Ændringsforslag af Oldřich Vlasák 

Ændringsforslag 67
Punkt 27

27. konstaterer med beklagelse, at forskellene i BNP pr. indbygger i de europæiske 
storbyområder og byer vokser, og opfordrer medlemsstaterne til i øget omfang at tage 
fat på dette problem og i højere grad at tage hensyn til det ved programplanlægningen 
for tildeling af strukturfondsmidler;

Or. en

Ændringsforslag af Oldřich Vlasák 

Ændringsforslag 68
Punkt 28

28. mener, at byerne bærer et særligt ansvar for opfyldelse af de fælles mål for 
klimabeskyttelse; (tekst udgår)

Or. en

Ændringsforslag af Jan Olbrycht, Jean Marie Beaupuy 

Ændringsforslag 69
Punkt 28

28. mener, at byerne bærer et særligt ansvar for opfyldelse af de fælles mål for 
klimabeskyttelse, da de har unikke muligheder for at skabe mulige løsninger; 
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opfordrer medlemsstaterne til at lade klimabeskyttelse integrere i byudviklingen som 
et gennemgående mål;

Or. en

Ændringsforslag af Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter 

Ændringsforslag 70
Punkt 28

28. mener, at byerne bærer et særligt ansvar for opfyldelse af de fælles mål for 
klimabeskyttelse og de må bidrage væsentligt til, at der inden 2050 opnås en 
reduktion i udledningen af drivhusgasser i verden på mindst 50 %; erindrer 
medlemsstaterne om, at klimabeskyttelse må integreres i byudviklingen som et 
gennemgående mål;

Or. de

Ændringsforslag af Rumiana Jeleva 

Ændringsforslag 71
Punkt 28

28. mener, at byerne bærer et særligt ansvar for opfyldelse af de fælles mål for 
klimabeskyttelse; erindrer medlemsstaterne om, at klimabeskyttelse må integreres i 
byudviklingen som et gennemgående mål, og understreger det forhold, at investering 
i miljøvenlig teknologi, som f.eks. foranstaltninger, der er innovativt forebyggende, 
mindsker virkningerne eller sikrer tilpasning, giver betragtelige kommercielle 
muligheder på lang sigt;

Or. en

Ændringsforslag af Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter 

Ændringsforslag 72
Punkt 28 a (nyt)

28a. konstaterer, at byområderne lider stærkt under virkningerne af klimaændringerne, 
når manglende frisk luft medfører øget opvarmning og øgede koncentrationer af 
skadelige stoffer;
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Or. de

Ændringsforslag af Pierre Pribetich 

Ændringsforslag 73
Punkt 29

29. går ind for at øge bestræbelserne på at forbedre integrationen og den sociale og 
territoriale samhørighed, navnlig ved at afhjælpe mangler i byplanlægningen og
forbedre miljøbetingelserne gennem en velafbalanceret udviklingspolitik for 
byområder, dvs. ved at stabilisere udsatte kvarterer og etablere attraktive tilbud, for så 
vidt angår bolig, arbejde og fritid;

Or. fr

Ændringsforslag af Gábor Harangozó 

Ændringsforslag 74
Punkt 29

29. går ind for at øge bestræbelserne på at forbedre integrationen og den sociale 
samhørighed, navnlig ved at afhjælpe mangler i byplanlægningen, give alle adgang til 
gode boliger, de kan betale, forbedre miljøbetingelserne, stabilisere udsatte kvarterer, 
og etablere attraktive tilbud, for så vidt angår bolig, arbejde og fritid;

Or. en

Ændringsforslag af Rumiana Jeleva 

Ændringsforslag 75
Punkt 29 a (nyt)

29a. efterlyser en bedre integration af ugunstigt stillede kvarterer, og glæder sig derfor 
over forslagene om bedre social integration for at mindske uligheder og forebygge 
social udstødelse;

Or. en
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Ændringsforslag af Pierre Pribetich 

Ændringsforslag 76
Punkt 29 a (nyt)

29a. mener, at det, hvis der skal føres en effektiv udviklingspolitik for byerne, er 
nødvendigt snarest muligt i politikken for bæredygtig udvikling at identificere tegn 
på tilbagegang i bestemte kvarterer;

Or. fr

Ændringsforslag af Jean Marie Beaupuy 

Ændringsforslag 77
Punkt 29 a (nyt)

29a. beklager imidlertid, at Leipzig-charteret i spørgsmålet om styrkelse af den lokale 
økonomi kun behandler dårligt stillede byområder; understreger det bidrag, SMV, 
og navnlig små produktions- og lokale servicevirksomheder, yder til livskvaliteten i 
alle byområder; understreger, at disse virksomheder med deres muligheder for at 
øge konkurrenceevnen i de pågældende områder må hjælpes til at gennemføre og 
udvikle deres aktiviteter, navnlig gennem byplanlægningsinstrumenter og ved at 
inddrage og støtte de organisationer, der repræsenterer dem;

Or. fr

Ændringsforslag af Pierre Pribetich 

Ændringsforslag 78
Punkt 29 b (nyt)

29b. understreger i lyset af de store forskelle, der kendetegner de europæiske byer, og de 
sociale uligheder, der fører til ustabilitet i byerne, at der bør træffes foranstaltninger 
med sigte på at gennemføre en effektiv social integrationspolitik, hvilket er 
uomgængeligt i kampen mod ulighed og social udstødelse; 

Or. fr
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Ændringsforslag af Rumiana Jeleva 

Ændringsforslag 79
Punkt 30

30. opfordrer Kommissionen til inden for rammerne af det syvende rammeprogram for 
forskning i øget omfang at støtte projekter, der fremmer udvikling og udveksling af 
erfaringer i forbindelse med bæredygtig byforvaltning, fremme af energieffektive 
metoder og teknologier, løsning af byernes miljøproblemer samt byernes bidrag til 
bekæmpelse af klimaændringerne;

Or. en

Ændringsforslag af Jan Olbrycht, Jean Marie Beaupuy 

Ændringsforslag 80
Punkt 30

30. opfordrer Kommissionen til inden for rammerne af fremtidige støtteprogrammer, 
inklusive det syvende rammeprogram for forskning, i øget omfang at støtte projekter, 
der fremmer udvikling og udveksling af erfaringer i forbindelse med bæredygtig 
byforvaltning, løsning af byernes miljøproblemer samt byernes bidrag til bekæmpelse 
af klimaændringerne;

Or. en

Ændringsforslag af Oldřich Vlasák 

Ændringsforslag 81
Punkt 31

udgår

Or. en

Ændringsforslag af Jean Marie Beaupuy 

Ændringsforslag 82
Punkt 31

31. mener, at en styrkelse af den urbane identitet og et aktivt borgerskab i byerne kan 
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bidrage til vellykket gennemførelse af Leipzig-charteret; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at proklamere en "territorial dialog" for i højere grad at
inddrage offentligheden i udarbejdelsen af planer om fornyelse og udvikling af 
byområderne;

Or. fr

Ændringsforslag af Gisela Kallenbach 

Ændringsforslag 83
Punkt 32

32. opfordrer medlemsstaterne, regionerne og byerne til i forbindelse med bæredygtig 
byudvikling i højere grad end hidtil at lægge vægt på byggekulturen som en afgørende 
faktor for livskvaliteten i byerne, idet der lægges særlig vægt på kvaliteten inden for 
den offentlige sektor, når det gælder kvaliteten af den arkitektoniske udformning 
som et middel til at sikre øget velfærd for Europas borgere; 

Or. en

Ændringsforslag af Gábor Harangozó 

Ændringsforslag 84
Punkt 32

32. opfordrer medlemsstaterne til i forbindelse med bæredygtig byudvikling i højere grad 
end hidtil at lægge vægt på byggekulturens kvalitet og adgangen til gode boliger, der 
er til at betale, som afgørende faktorer for social integration og for livskvaliteten i 
byerne; 

Or. en

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis 

Ændringsforslag 85
Punkt 32 a (nyt)

32a. opfordrer Rådet, og navnlig det slovenske og det franske formandskab, til at bygge 
på de fremskridt, der under det tyske og det portugisiske formandskab er opnået med 
hensyn til territorial samhørighed, og til fortsat at vedtage forslag om dette 
spørgsmål; mener, da hovedvægten hidtil har ligget på byerne, forbindelserne 
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mellem by og land og fysisk planlægning, at fremtidige initiativer i højere grad skal 
tage hensyn til behovene i regioner, der territorialt set er ugunstigt stillet, såsom øer, 
bjerg- og grænseområder og meget perifere og tyndt befolkede områder;

Or. el
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