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Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Iratxe García Pérez

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

- Λαμβάνοντας τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση της 24ης Οκτωβρίου 2001,1 και τη 
θέση του σε δεύτερη ανάγνωση της 8ης de Απριλίου 2003, 2 σχετικά με την έγκριση 
Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη 
θέσπιση κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) και 
τις σχετικές εκθέσεις της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής,

Or. es

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη B

διαγράφεται

                                               
1 ΕΕ C 112E της 9.5.2002, σ. 175.
2 ΕΕ C 64E της 12.3.2004, σ. 72.
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Or. en

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη Γ

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Rumiana Jeleva

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. επισημαίνοντας ότι η μεταβολή του κλίματος, η πολυδιάσπαση των αστικών κέντρων 
(urban sprawl) και η κατάχρηση των εκτάσεων, η αξιοποίηση της ενέργειας, οι 
δημογραφικές αλλαγές, η άνιση ανάπτυξη των αστικών και των αγροτικών 
περιοχών και το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ πλούσιων και λιγότερο ευημερουσών 
περιοχών καθώς και οι άνισες χωροταξικές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης σε 
συνδυασμό με τις διαρθρωτικές αλλαγές αποτελούν τις σύγχρονες προκλήσεις για την 
ευρωπαϊκή πολιτική της χωροταξίας,

Or. en

Τροπολογία: Pierre Pribetich

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. επισημαίνοντας ότι η μεταβολή του κλίματος, η εξάπλωση των αστικών κέντρων 
(urban sprawl) και η κατάχρηση των εκτάσεων, η αξιοποίηση της ενέργειας, οι 
υποδομές των μεταφορών, ο αντίκτυπος της διεύρυνσης στην οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή, οι δημογραφικές αλλαγές καθώς και οι άνισες 
χωροταξικές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης σε συνδυασμό με τις διαρθρωτικές 
αλλαγές αποτελούν τις σύγχρονες προκλήσεις για την ευρωπαϊκή πολιτική της 
χωροταξίας,

Or. fr
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Τροπολογία: Iratxe García Pérez

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. επισημαίνοντας ότι η μεταβολή του κλίματος, η πολυδιάσπαση των αστικών κέντρων 
(urban sprawl) και η κατάχρηση των εκτάσεων, η ερήμωση των αγροτικών περιοχών 
και άλλων εδαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αξιοποίηση της ενέργειας, οι 
δημογραφικές αλλαγές καθώς και οι άνισες χωροταξικές επιπτώσεις της 
παγκοσμιοποίησης σε συνδυασμό με τις διαρθρωτικές αλλαγές αποτελούν τις 
σύγχρονες προκλήσεις για την ευρωπαϊκή πολιτική της χωροταξίας,

Or. es

Τροπολογία: Pierre Pribetich

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. έχοντας υπόψη τους στόχους που θέτει το εδαφικό πρόγραμμα για μια αειφόρο 
χωροταξική ανάπτυξη: εκπόνηση ισόρροπου και πολυκεντρικού συστήματος αστικών 
κέντρων και νέα εταιρική σχέση μεταξύ πόλης και υπαίθρου, καινοτομίες σε 
περιφερειακό επίπεδο, εξασφάλιση ίσης πρόσβασης στην υποδομή και τη γνώση, 
προώθηση διευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης του κινδύνου, βιώσιμη ανάπτυξη, 
μελλοντοστραφής διαχείριση και προστασία της φύσης και της πολιτιστικής 
κληρονομιάς,

Or. fr

Τροπολογία: Iratxe García Pérez

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

ΣΤ α. έχοντας υπόψη ότι ενώ ακόμα δεν έχει ενσωματωθεί στον Κανονισμό για τις 
Στατιστικές Εδαφικές Μονάδες ένα νέο επίπεδοNUTS 4, η Eurostat το χειρίζεται 
ήδη και επίσης εφαρμόζεται σε διάφορα κράτη μέλη,

Or. es
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Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. τονίζοντας ότι παράλληλα με τη χρήση της πολιτικής της συνοχής (διαγράφεται), 
χρειάζονται και άλλα μέτρα για την επίτευξη των στόχων του εδαφικού προγράμματος 
και του Χάρτη της Λειψίας, ιδίως η μελέτη της ανθεκτικότητας κατά την εκτέλεση 
των χωροταξικών μέτρων και η ολοκληρωμένη προσέγγιση,

Or. en

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη H

H. υπογραμμίζοντας ότι παράλληλα με την πολιτική της συνοχής, και η πολιτική της 
ανάπτυξης της υπαίθρου έχει σημαντικές χωροταξικές επιδράσεις· (διαγράφεται)

Or. en

Τροπολογία: Pierre Pribetich

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη H

H. υπογραμμίζοντας ότι παράλληλα με την πολιτική της συνοχής, και η πολιτική της 
ανάπτυξης της υπαίθρου έχει σημαντικές χωροταξικές επιδράσεις, όπως μεταξύ 
άλλων και η αύξηση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας των ζωνών 
αυτών προκειμένου να καταπολεμηθεί η ερήμωση των αγροτικών περιοχών, αλλά 
ότι δεν υπάρχει ικανοποιητικός συνδυασμός των δύο αυτών πολιτικών,

Or. fr

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη H

H. υπογραμμίζοντας ότι παράλληλα με την πολιτική της συνοχής, και η πολιτική της 
ανάπτυξης της υπαίθρου έχει σημαντικές χωροταξικές επιδράσεις, αλλά ότι δεν 
υπάρχει ικανοποιητικός συνδυασμός των δύο αυτών πολιτικών,  καθώς και ότι 
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χρειάζονται εντονότερες συνέργειες για να αποκαλυφθούν οι πραγματικές 
αναπτυξιακές τους δυνατότητες

Or. en

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη Ι

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ α (νέα)

ΙΑa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση προϋποθέτει ότι τα 
αναπτυσσόμενα σχέδια συνιστούν συνεκτικό πρόγραμμα που  ενσωματώνει 
μακροπρόθεσμα τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις και 
προβλέπει την πλήρη συμμετοχή των εταίρων-κλειδί στον προγραμματισμό, την 
εφαρμογή και την αξιολόγηση των προγραμμάτων αστικής ανάπτυξης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, η ολοκληρωμένη προσέγγιση είναι κατ' 
αρχάς μια γενική αντιμετώπιση της αστικής κοινωνίας, σ' όλη την ποικιλομορφία 
της, που επιτρέπει σε κάθε παράγοντα να είναι αποτελεσματικότερος στον τομέα 
της αρμοδιότητάς του.

Or. fr

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ α (νέα)

ΙΑa. υπογραμμίζοντας ότι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της εδαφικής διάστασης της 
συνοχής δεν εξαντλείται σε δράσεις και πολιτικές χωροταξίας και ανάπτυξης του 
αστικού χώρου, διότι το τελικό ζητούμενο είναι να εξασφαλισθεί ισότητα μεταξύ 
των Ευρωπαίων πολιτών όποιος κι αν είναι ο τόπος διαμονής τους, στόχος που δεν 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση της χωροταξίας,
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Or. el

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 16
Παράγραφος - 1 (νέα)

-1. Τονίζει το γεγονός ότι δεν υφίσταται κοινός καθιερωμένος προσδιορισμός της 
εδαφικής συνοχής

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 17
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. Τονίζει ότι μόνο με το σεβασμό μιας αληθινής πολυεπίπεδης διακυβέρνησης με τη 
συμμετοχή τοπικών, περιφερειακών, εθνικών, διασυνοριακών και δημοσίων 
κοινοτικών αρχών, μπορεί να αναληφθεί αποτελεσματική δράση που θα οδηγήσει 
σε αποτελεσματικές αλλαγές στους σχετικούς τομείς της πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 18
Παράγραφος 2

2. εισηγείται στο πλαίσιο της περιοδικής αποτίμησης της πολιτικής της συνοχής και 
ενόψει της πολιτικής της συνοχής που θα ακολουθηθεί μετά το 2013, να αποτελέσει 
δεσμευτική προϋπόθεση η υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στο γενικό 
σχεδιασμό και στην επιλογή των σχεδίων στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων·
καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τους αρμόδιους για τη λήψη των αποφάσεων φορείς να 
δεσμευθούν σε εθελοντική βάση ως προς την εφαρμογή νέων μεθόδων συνεργασίας 
όπως συμβόλαια, συμβάσεις, ανταλλαγές υπηρεσιών ή οποιαδήποτε άλλη ελαστική 
μέθοδος που να είναι λιγότερο εξαναγκαστική απ' ό, τι μια επιβαλλόμενη ρύθμιση·

Or. fr
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Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 19
Παράγραφος 2

2. εισηγείται στο πλαίσιο της περιοδικής αποτίμησης της πολιτικής της συνοχής και 
ενόψει της πολιτικής της συνοχής που θα ακολουθηθεί μετά το 2013, να εξεταστεί
κατά πόσο θα μπορούσε να αποτελέσει δεσμευτική προϋπόθεση η υιοθέτηση μιας 
ολοκληρωμένης προσέγγισης στο γενικό σχεδιασμό και στην επιλογή των σχεδίων 
στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων·

Or. en

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 20
Παράγραφος 2 α (νέα)

2a. επικροτεί την απόφαση των Ευρωπαίων αρμοδίων για τις πόλεις Υπουργών που 
συναντήθηκαν στην Λειψία στις 24 Μαΐου 2007, να συστήσουν διακυβερνητική 
ομάδα εργασίας, υπό την προεδρία της Γερμανίας, που θα εντοπίσει και θα 
διασαφηνίσει τα διάφορα ζητήματα που συνδέονται με τη θέση σε εφαρμογή της 
πρωτοβουλίας JESSICA· αναμένει τα αποτελέσματα της μελέτης σχετικά με τη 
θέση σε εφαρμογή της πρωτοβουλίας JESSICA, που έχει προβλεφθεί πριν από το 
τέλος του 2008, δηλ. κατά την γαλλική προεδρία της ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία: Rumiana Jeleva

Τροπολογία 21
Παράγραφος 4

4. ζητεί κατά την χάραξη της πολιτικής της συνοχής μετά το 2013 να ληφθούν ιδιαίτερα 
υπόψη οι χωροταξικές ιδιομορφίες και ανάγκες και να γίνει πάνω στη βάση αυτή η 
αναγκαία διαφοροποίηση για την κάθε περιφέρεια· συνιστά την χρησιμοποίηση 
προσανατολισμένων προς την εφαρμογή εργαλείων προγραμματισμού, όπως 
αναφέρεται στον Χάρτη της Λειψίας, με βάση την έρευνα και την μόνιμη 
παρακολούθηση

Or. en
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Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 22
Παράγραφος 5

5. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της περιοδικής αποτίμησης της 
πολιτικής της συνοχής, να αξιοποιήσουν καλύτερα τις συνέργειες με το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου (ΕLΕR) για την συνολική 
ανάπτυξη της επικράτειας και συνιστά ενόψει της πολιτικής της συνοχής για μετά το 
2013 το στενό συντονισμό μεταξύ της διαρθρωτικής και της γεωργικής πολιτικής 
ενόψει της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών·

Or. pl

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 23
Παράγραφος 5

5. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της περιοδικής αποτίμησης της 
πολιτικής της συνοχής, να αξιοποιήσουν καλύτερα τις συνέργειες με το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου (ΕLΕR) για την συνολική 
ανάπτυξη της επικράτειας· η ανάπτυξη της υπαίθρου πρέπει να συνδεθεί στενά με 
την πολιτική συνοχής προκειμένου να αυξηθούν οι δυνατότητες βελτίωσης της 
ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές·

Or. en

Τροπολογία: Rumiana Jeleva

Τροπολογία 24
Παράγραφος 6 α (νέα)

6a. Τονίζει το ρόλο-κλειδί που διαδραματίζουν οι πόλεις στην υλοποίηση της 
Στρατηγικής της Λισσαβόνας και ζητεί, ως εκ τούτου, να εφαρμοστεί μια ολική και 
δεόντως συντονισμένη στρατηγική για την ανάπτυξη των πόλεων που θα 
υποστηρίζεται από όλα τα κυβερνητικά επίπεδα και από τον ιδιωτικό τομέα·

Or. en
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Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 25
Παράγραφος 6 α (νέα)

6a. τονίζει τη σημασία των εταιρικών σχέσεων και της λειτουργικής διανομής των 
καθηκόντων μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών ενόψει της ισορροπημένης 
και βιώσιμης ανάπτυξης του χωροταξικού συνόλου· ζητεί επιτακτικά, στο πλαίσιο 
αυτό, οι αστικές περιοχές να μην καταλαμβάνουν δεσπόζουσα θέση σε σχέση με τις 
αγροτικές

Or. de

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 26
Παράγραφος 7

7. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουν υπόψη το εδαφικό πρόγραμμα 
και το Χάρτη της Λειψίας και να προβούν σε ποιοτικές αναπροσαρμογές που θα 
επιτρέψουν την καλύτερη εξυπηρέτηση των στόχων της εδαφικής συνοχής στο 
πλαίσιο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· αναμένει ότι κατά τα προσεχή έτη 
θα ληφθούν νομοθετικά μέτρα ενόψει της επίτευξης του σκοπού αυτού·

Or. pl

Τροπολογία: Rumiana Jeleva

Τροπολογία 27
Παράγραφος 7 α (νέα)

7a. Τονίζει την αλληλεξάρτηση μεταξύ περιφερειών και πόλεων, και επικροτεί 
ιδιαίτερα, υπό το φως αυτό, τις προτάσεις για περισσότερο συντονισμένη αστικό-
αγροτική εταιρική σχέση· καλεί τις αστικές και αγροτικές περιφέρειες να συνάψουν 
στενότερες εταιρικές σχέσεις, να προσδιορίσουν τα κοινά τους στοιχεία και να 
προτείνουν κοινές περιφερειακές και υπο-περιφερειακές αναπτυξιακές στρατηγικές·

Or. en
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Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 28
Παράγραφος 8 α (νέα)

8a. καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν ταχέως δράση ενόψει της υλοποίησης της 
Εδαφικής Ατζέντας και της εφαρμογής του Χάρτη της Λειψίας

Or. pl

Τροπολογία: Rumiana Jeleva

Τροπολογία 29
Παράγραφος 8 α (νέα)

8a. Υπενθυμίζει ότι μια αποτελεσματική αναπτυξιακή πολιτική για τις αστικές και 
αγροτικές περιφέρειες αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την πολιτική της ΕΕ 
στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης, και καλεί, ως εκ τούτου, όλους τους 
δημόσιους και ιδιωτικούς ενδιαφερόμενους φορείς να συνεργαστούν μεταξύ τους 
για την υλοποίηση αυτής της ζωτικής σημασίας πολιτικής της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Rumiana Jeleva

Τροπολογία 30
Παράγραφος 8 β (νέα)

8β. Χαιρετίζει τις προτάσεις για τη δημιουργία περιφερειακών συμπράξεων 
καινοτομίας, κυρίως σε περιφέρεις που εξακολουθούν να καταβάλλουν έντονες 
προσπάθειες για την αξιοποίηση του πλήρους αναπτυξιακού τους δυναμικού, όπως 
η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, και καλεί τις εν λόγω συμπράξεις να επεκτείνουν 
το έργο τους πέραν τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών συνόρων της 
ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 31
Παράγραφος 9

9. καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη, εφαρμόζοντας την αρχή της επικουρικότητας, 
να προβλέψουν την πλήρη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών φορέων και με 
βάση την αρχή της εταιρικότητας να προβλέψουν τη συμμετοχή των οικονομικών και 
κοινωνικών εταίρων καθώς και σημαντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων στην 
εκπόνηση του προγράμματος δράσης για την υλοποίηση του εδαφικού προγράμματος 
καθώς και για την υλοποίηση του Χάρτη της Λειψίας και υποστηρίζει ένθερμα αυτό 
το στόχο· υπογραμμίζει ότι αυτή η ανάγκη για συνεργασία δεν πρέπει να θεωρηθεί 
εξαναγκαστική υποχρέωση, εφόσον είναι αποδεδειγμένο ότι δεν υπάρχει 
αποτελεσματικότητα χωρίς συνοχή ούτε συνοχή χωρίς συνεργασία·

Or. fr

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 32
Παράγραφος 9

9. καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη, εφαρμόζοντας την αρχή της επικουρικότητας, 
να προβλέψουν τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών φορέων και με βάση 
την αρχή της εταιρικότητας να προβλέψουν τη συμμετοχή των οικονομικών και 
κοινωνικών εταίρων καθώς και σημαντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων και 
ιδιωτικών ενδιαφερομένων φορέων στην εκπόνηση του προγράμματος δράσης για 
την υλοποίηση του εδαφικού προγράμματος καθώς και για την υλοποίηση του Χάρτη 
της Λειψίας και υποστηρίζει ένθερμα αυτό το στόχο·

Or. en

Τροπολογία: Rumiana Jeleva

Τροπολογία 33
Παράγραφος 9 α (νέα)

9a. Υπενθυμίζει τον ουσιαστικό ρόλο που η πρόσβαση σε ενημέρωση και επικοινωνία 
διαδραματίζει για τις μελλοντικές δυνατότητες ανάπτυξης των περιφερειών, και 
συνιστά, ως εκ τούτου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Εδαφική Ατζέντα, το 
συνδυασμό υποδομών, όπως π.χ. τα καλώδια ευρείας ζώνης στα νέα προγράμματα 
μεταφορών και επικοινωνιών·
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Or. en

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 34
Παράγραφος 9 α (νέα)

9a. Υπογραμμίζει την ανάγκη, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης της 
πολιτικής συνοχής, να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και η συμβολή του συνόλου των 
παραγόντων που αναπτύσσουν δράση επί και υπέρ των εδαφών αυτών· ζητεί, κατά 
συνέπεια, τη στενή συμμετοχή των οργανώσεων που αντιπροσωπεύουν τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το σύνολο των οικονομικών και κοινωνικών 
εταίρων, στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής για την εδαφική συνοχή 
σε όλα τα επίπεδα της λήψης των αποφάσεων· ζητεί πιο συγκεκριμένα από την 
Επιτροπή η ομάδα "ανταλλαγές υπηρεσιών", στην οποία έχει ανατεθεί η 
ολοκληρωμένη προσέγγιση, να συνεργαστεί σε στενή συνεννόηση με τις οργανώσεις 
αυτές

Or. fr

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 35
Παράγραφος 10

10. καλεί την Επιτροπή να προβαίνει σε συστηματική ανάλυση των τομεακών πολιτικών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τις χωροταξικές επιπτώσεις τους καθώς και σε 
αποτίμηση των χωροταξικών επιπτώσεων νέων νομοθετημάτων και επισημαίνει στο 
πλαίσιο αυτό τις δυνατότητες που προσφέρουν οι μέθοδοι αξιολόγησης της ΕSΡΟΝ·
καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να επικεντρωθούν 
περισσότερο στη γραμμή δράσης 2 της εδαφικής ατζέντας, προκειμένου να 
ασκήσουν επιρροή στους φακέλους-κλειδί της Ένωσης και να εξετάσουν τις 
εδαφικές και αστικές επιπτώσεις των κοινοτικών τομεακών πολιτικών·

Or. fr

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 36
Παράγραφος 10

10. καλεί την Επιτροπή να προβαίνει σε συστηματική ανάλυση των τομεακών πολιτικών 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τις χωροταξικές επιπτώσεις των φακέλων-
κλειδί, των πολιτικών και της νομοθεσίας· επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό τις 
δυνατότητες που προσφέρουν οι μέθοδοι αξιολόγησης της ΕSΡΟΝ για την ανάπτυξη 
ισχυρής πλατφόρμας γνώσεων σχετικά με την εδαφική συνοχή·

Or. en

Τροπολογία: Rumiana Jeleva

Τροπολογία 37
Παράγραφος 10 α (νέα)

10a. Αναγνωρίζει ότι η προσχολική και σχολική εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, η δια 
βίου εκμάθηση, τα πανεπιστήμια και άλλα ερευνητικά κέντρα έχουν θεμελιώδη 
σημασία για την μελλοντική ανάπτυξη των πόλεων και περιοχών·

Or. en

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 38
Παράγραφος 10 α (νέα)

10a. Υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα Natura 2000 αποτελεί σημαντικό μέσο για την 
χωροταξική ανάπτυξη της Ευρώπης· ζητεί επιτακτικά να υλοποιηθούν πλήρως τα 
αιτήματα του Natura 2000 και να δημιουργηθούν διάδρομοι τοπίων και δίκτυα
ανοικτού χώρου μεταξύ προστατευμένων περιοχών, προκειμένου να καταστεί
εφικτή η ανταλλαγή πληθυσμών και, κατ' αυτόν τον τρόπο, να διατηρηθεί η 
βιοποικιλότητα·

Or. de

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 39
Παράγραφος 11

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 40
Παράγραφος 11

11. ζητεί την συμπερίληψη της πολιτικής για τη δημιουργικότητα στην χωροταξία και την 
ανάπτυξη των πόλεων με στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων πλαίσιο με τη βοήθεια 
των υπαρχόντων μηχανισμών (πολιτικής της συνοχής, χωροταξικού και αστικού 
σχεδιασμού), για να βελτιωθούν οι δυνατότητες δημιουργίας και καινοτομίας·
υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, είναι επίσης σημαντικό να 
λαμβάνεται υπόψη η ποιότητα του χώρου·  

Or. pl

Τροπολογία: Rumiana Jeleva

Τροπολογία 41
Παράγραφος 11 α (νέα)

11a. Τονίζει τη σημασία υποδομών μεταφορών που να λειτουργούν αποτελεσματικά, και 
ζητεί να καθιερωθεί μια καλύτερα συντονισμένη αναπτυξιακή στρατηγική για τα 
δίκτυα μεταφορών, ιδιαίτερα στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές·

Or. en

Τροπολογία: Rumiana Jeleva

Τροπολογία 42
Παράγραφος 11 β (νέα)

11β. Επισημαίνει τις δυσκολίες που ορισμένα κράτη μέλη, και ιδιαίτερα τα νέα κράτη 
μέλη, αντιμετωπίζουν κατά την εφαρμογή των πολιτικών ανάπτυξης των πόλεων 
και της υπαίθρου, και ζητεί, ως εκ τούτου, την καλύτερη ένταξη και τη λήψη 
μέτρων υποστήριξης για τα κράτη αυτά, με σκοπό να διασφαλιστούν καλύτεροι 
όροι διαβίωσης και υψηλότερη ποιότητα ζωής για όλους τους πολίτες της Ένωσης·

Or. en
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 43
Παράγραφος 12

12. Υπογραμμίζει ότι οι δημογραφικές τάσεις και η γήρανση του πληθυσμού μπορούν 
να θεωρηθούν ως ευκαιρία για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης σε μια 
αυξανόμενη αγορά με νέα προϊόντα και υπηρεσίες που βελτιώνουν την ποιότητα 
ζωής των ηλικιωμένων καθώς και για οικονομική ανάπτυξη και βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης· τονίζει ότι η ανάπτυξη της αποκαλούμενης 
"οικονομίας των γηραιών" είναι σημαντική σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 44
Παράγραφος 12

12. θεωρεί αναγκαίο με γνώμονα τη δημογραφική εξέλιξη, να βελτιωθεί η 
προσαρμοστικότητα των πόλεων και των περιφερειών με κύριο βάρος στην αγορά 
εργασίας, την πρόσβαση σε κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες, τη στέγαση και 
στον προγραμματισμό γενικά·

Or. en

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 45
Παράγραφος 12

12. (δεν ισχύει για το ελληνικό κείμενο)

Or. cs

Τροπολογία: Rumiana Jeleva

Τροπολογία 46
Παράγραφος 12 α (νέα)

12a. Χαιρετίζει την έμφαση που δίδεται στη διασύνδεση των μεταφορών στον Χάρτη 
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της Λειψίας, και τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, το σημαντικό ρόλο που μπορούν να 
διαδραματίσουν οι βελτιωμένες υποδομές για ποδηλάτες και πεζούς, ιδιαίτερα στις 
μεγαλύτερες πόλεις και μητροπόλεις, οι οποίες μονίμως αντιμετωπίζουν 
προβλήματα ως προς την αποτελεσματικότητα των συγκοινωνιών και τη 
διαχείριση των μεταφορών· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις δυνατότητες 
εφαρμογής αποτελεσματικότερων μηχανισμών για την υποστήριξη των τοπικών 
αρχών, οι οποίες μόνες τους συχνά δεν είναι σε θέση να φέρουν το μεγάλο 
χρηματοδοτικό και διοικητικό βάρος τέτοιων προγραμμάτων·

Or. en

Τροπολογία: Iratxe García Pérez

Τροπολογία 47
Παράγραφος 12 α (νέα)

12 a. Τονίζει το σοβαρό χαρακτήρα του προβλήματος της ερήμωσης σε πολλές περιοχές  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει ως αποτέλεσμα τη γήρανση του πληθυσμού, την 
απώλεια ανθρωπίνου δυναμικού, τη φυγή κεφαλαίων, περισσότερο δαπανηρές 
υπηρεσίες κλπ.;

Or. es

Τροπολογία: Iratxe García Pérez

Τροπολογία 48
Παράγραφος 13

13. καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν σε όλες τις περιοχές της επικράτειάς τους όλο το 
φάσμα των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας με ίση πρόσβαση και εύκολη 
προσπέλαση ( π. χ. υγειονομικές υπηρεσίες, παιδεία, δυνατότητες ψηφιακής 
επικοινωνίας και ταχυδρομικές υπηρεσίες), να διασφαλίσουν την πρόσβαση (π. χ. 
μέσω δημοσίων συγκοινωνιών, υποδομών μεταφορών και δικτύων 
τηλεπικοινωνιών) και να διατηρήσουν την συμμετοχή και τις γνώσεις (π. χ. με τη 
δια βίου εκμάθηση και τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες), για να δώσουν στους 
πολίτες τους στις διάφορες περιφέρειές τους τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις 
ειδικές ευκαιρίες και το ειδικό δυναμικό που προσφέρει η περιοχή τους· ζητεί να 
ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη οι ανάγκες μειονεκτουσών ομάδων όπως άτομα με 
ειδικές ανάγκες, γυναίκες, μετανάστες, εθνικές μειονότητες, μακροχρόνια άνεργοι 
και άτομα με ελάχιστα προσόντακαλεί την Επιτροπή, στις προτάσεις της
(διαγράφεται) για την εφαρμογή της ρύθμισης πλαίσιο για την κοινωνική πρόνοια και 
τις προμήθειες να προβλέψει τη δυνατότητα των τοπικών αρχών να λαμβάνουν 
περισσότερο υπόψη  τις τοπικές ιδιαιτερότητες και τους τοπικούς παράγοντες 
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χορηγώντας τους μεγαλύτερη ευελιξία

Or. es

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 49
Παράγραφος 15

15. επισημαίνει ότι ύστερα από την έναρξη ισχύος της Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης της 
Λισαβόνας πρέπει να ενισχυθεί στο πλαίσιο της εφαρμογής του πρώτου σχεδίου 
δράσης του εδαφικού προγράμματος, η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ 
Συμβουλίου, Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· αυτό δε θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο ενός διακυβερνητικού συστήματος πολλών επιπέδων 
το οποίο θα σέβεται την εδαφική ποικιλομορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 
κρατών μελών της, των περιοχών και των δήμων της· 

Or. en

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 50
Παράγραφος 16

16. χαιρετίζει με ενθουσιασμό τη συμπερίληψη της εδαφικής συνοχής στους στόχους της 
Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης και την εκχώρηση συντρέχουσας νομοθετικής 
αρμοδιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη στον τομέα αυτόν· 
επισημαίνει ότι η Συνθήκη της Λισσαβόνας αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι εδαφικές 
ανισότητες που πλήττουν τα νησιά καθώς και τις ορεινές, παραμεθόριες, ιδιαίτερα 
απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές οφείλουν να αντιμετωπισθούν 
καθόσον έχουν αρνητική επίπτωση στη συνολική ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής οικονομίας· καλεί την Επιτροπή να συμπληρώσει το σχέδιο δράσης για 
την εφαρμογή του εδαφικού προγράμματος με συγκεκριμένες προτάσεις για κοινοτικά 
μέτρα και πρωτοβουλίες·

Or. el
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Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 51
Παράγραφος 16

16. χαιρετίζει με ενθουσιασμό τη συμπερίληψη παράλληλα με την οικονομική και  την 
κοινωνική συνοχή της εδαφικής συνοχής στους στόχους της Μεταρρυθμιστικής 
Συνθήκης και την εκχώρηση συντρέχουσας νομοθετικής αρμοδιότητας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη στον τομέα αυτόν· καλεί την Επιτροπή να 
συμπληρώσει το σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του εδαφικού προγράμματος με 
συγκεκριμένες προτάσεις για κοινοτικά μέτρα και πρωτοβουλίες·

Or. en

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 52
Παράγραφος 16 α (νέα)

16a. αναμένει από την Επιτροπή, στην Πράσινη Βίβλο της σχετικά με την εδαφική 
συνοχή, όχι μόνο  να παράσχει σαφή προσδιορισμό της χωροταξικής ανάπτυξης, 
αλλά και να απαριθμήσει τους στόχους της· αναμένει ότι θα δοθεί η υψηλότερη 
προτεραιότητα στο στόχο της διασφάλισης ίσων ευκαιριών ανάπτυξης και 
πρόσβασης σε όλους τους πολίτες, όπου και να διαμένουν·

Or. de

Τροπολογία: Iratxe García Pérez

Τροπολογία 53
Παράγραφος 17 α (νέα)

17 α. Καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ανακοίνωση σχετικά με τη σκοπιμότητα της 
δημιουργίας νέου επιπέδου NUTS 4;

Or. es
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Τροπολογία: Rumiana Jeleva

Τροπολογία 54
Παράγραφος 18

18. θεωρεί αναγκαία την εκπόνηση διετών τουλάχιστον αποτιμήσεων της προόδου που 
συντελείται όσον αφορά την εφαρμογή του εδαφικού προγράμματος και καλεί το 
Συμβούλιο, την Επιτροπή και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να αξιολογούν τόσο τις 
προόδους της εφαρμογής των μεμονωμένων μέτρων του σχεδίου δράσης όσο και τον 
αντίκτυπο αυτών των μέτρων και τη συμβολή τους στην αειφόρο χωροταξική 
ανάπτυξη στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 55
Παράγραφος 19

19. καλεί το Συμβούλιο να καταλήξει το συντομότερο δυνατό σε απλούς και μετρήσιμους 
δείκτες για την παρακολούθηση της χωροταξικής εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
(διαγραφή)

Or. en

Τροπολογία: Rumiana Jeleva

Τροπολογία 56
Παράγραφος 20

20. επισημαίνει ότι οι δείκτες αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημεία αναφοράς 
για την καθοδήγηση της χωροταξικής ανάπτυξης και προτείνει να χρησιμοποιήσουν 
το Συμβούλιο και η Επιτροπή τους δείκτες αυτούς για μια σύγκριση της 
αποδοτικότητας («benchmarking») μεταξύ κρατών μελών και για τη δημιουργία 
βάσης δεδομένων σχετικά με πολιτικές για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών·

Or. en
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Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 57
Παράγραφος 21 α (νέα)

21a. καλεί τις επικείμενες προεδρίες να διοργανώσουν ανεπίσημες συνεδριάσεις των 
αρμοδίων για τη χωροταξία και την αστική ανάπτυξη υπουργών, καθότι οι 
συναντήσεις αυτές ενδέχεται να συμβάλουν στη διασφάλιση συνοχής των δράσεων 
που ανταποκρίνεται στους στόχους της νέας έννοιας της εδαφικής συνοχής, και 
επομένως στην εγγύηση της σύνδεσης μεταξύ αστικού και αγροτικού 
περιβάλλοντος· 

Or. fr

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 58
Παράγραφος 22

22. υπογραμμίζει τη σημασία ενός καλύτερου συντονισμού μεταξύ της εδαφικής 
ατζέντας και του Χάρτη της Λειψίας και εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, τη λύπη του 
για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν έχει καταλήξει ακόμη σε πρόγραμμα δράσης για 
την υλοποίηση των στόχων του Χάρτη της Λειψίας και καλεί τις επικείμενες 
προεδρίες του Συμβουλίου να καλύψουν αυτό το έλλειμμα και να εξασφαλίσουν 
συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής του Χάρτη αυτού·

Or. fr

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 59
Παράγραφος 23 α (νέα)

23a. Παραπέμπει στα πορίσματα της Τέταρτης Έκθεσης της Επιτροπής σχετικά με την 
Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή, στην οποία πόλεις και αστικές περιοχές 
θεωρούνται κέντρα πληθυσμού, οικονομικής δύναμης και καινοτομίας, το 
φαινόμενο "πρωτεύουσα" με τον αντίκτυπό του αναγνωρίζεται και όπου 
συνιστάται η επικέντρωση σε δευτερεύοντες πόλους αστικής ανάπτυξης· προτείνει, 
ως εκ τούτου, τη στενή διασύνδεση μεταξύ διαρθρωτικών επενδύσεων αφενός και 
στόχων ανάπτυξης και απασχόλησης αφετέρου· θεωρεί επίσης ότι αστικές περιοχές 
μπορούν να αποτελέσουν "συμπράξεις επιτυχίας" και προτείνει να καθορισθούν 
προσανατολισμοί και να προωθηθεί η αριστεία, π.χ. μέσω Εδαφικού 
Προγράμματος Καινοτομίας·
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Or. en

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 60
Παράγραφος 25

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Pierre Pribetich

Τροπολογία 61
Παράγραφος 25

25. παρακαλεί την Επιτροπή να ασχοληθεί επιμελέστερα με το θέμα της εξάπλωσης των 
αστικών κέντρων (urban sprawl) και καλεί τα κράτη μέλη - με βάση την 
προβληματική της διάσπασης του τοπίου και της χρησιμοποίησης των εδαφών για την 
επέκταση των πόλεων στα κράτη μέλη - να λάβει μέτρα και να χαράξει στρατηγικές 
για τον περιορισμό της κατάληψης των ελεύθερων εδαφών·

Or. fr

Τροπολογία: Jan Olbrycht, Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 62
Παράγραφος 26

26. συνιστά στα κράτη μέλη να τονίσουν την προτεραιότητα της εσωτερικής ανάπτυξης 
των πόλεων έναντι της εξωτερικής, δηλαδή να δίδουν προτεραιότητα στην
ανακαίνιση και την αξιοποίηση υπαρχόντων κτιρίων κυρίως με τη βοήθεια μιας 
αειφόρου διαχείρισης των εδαφών, μάλλον απ' ό, τι στην χρησιμοποίηση νέων 
επιφανειών ·

Or. en
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Τροπολογία: Pierre Pribetich

Τροπολογία 63
Παράγραφος 26 α (νέα)

26a. είναι της άποψης ότι πρέπει να αφιερωθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες 
κινητικότητας του πολυκεντρικού ευρωπαϊκού εδάφους και θεωρεί απαραίτητη την 
ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη των διατροπικών συστημάτων μεταφορών·

Or. fr

Τροπολογία: Pierre Pribetich

Τροπολογία 64
Παράγραφος 26 β (νέα)

26β. είναι της άποψης ότι, για να υπάρξει ανταπόκριση στις απαιτήσεις για υψηλή 
ποιότητα ζωής που επιθυμούν οι κάτοικοι, είναι απαραίτητο οι τεχνικοί εξοπλισμοί 
να είναι ανάλογοι, και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την προμήθεια νερού, τον 
καθαρισμό των υδάτων και εξοπλισμούς αναλόγου τύπου·

Or. fr

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 65
Παράγραφος 27

27. διαπιστώνει με λύπη του ότι οι αποκλίσεις στην ανάπτυξη, την περιουσία, την 
απασχόληση, την ποιότητα ζωής και στα εισοδήματα στις ευρωπαϊκές 
μητροπολιτικές περιφέρειες (διαγράφεται), πόλεις και αγροτικές περιφέρειες 
διευρύνονται και καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα αυτό 
το πρόβλημα και να το λάβουν περισσότερο υπόψη κατά τον προγραμματισμό για τον 
καταμερισμό των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων·

Or. en
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Τροπολογία: Jan Olbrycht, Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 66
Παράγραφος 27

27. διαπιστώνει με λύπη του ότι οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες εντός των 
ευρωπαϊκών μητροπολιτικών περιφερειών και πόλεων διευρύνονται και καλεί τα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα αυτό το πρόβλημα και να το 
λάβουν περισσότερο υπόψη κατά τον προγραμματισμό για τον καταμερισμό των 
πόρων των διαρθρωτικών ταμείων·

Or. en

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 67
Παράγραφος 27

27. διαπιστώνει με λύπη του ότι οι αποκλίσεις στο κατά κεφαλή ΑΕΠ στις ευρωπαϊκές 
μητροπολιτικές περιφέρειες και πόλεις διευρύνονται και καλεί τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα αυτό το πρόβλημα και να το λάβουν 
περισσότερο υπόψη κατά τον προγραμματισμό για τον καταμερισμό των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων·

Or. en

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 68
Παράγραφος 28

28. είναι της γνώμης ότι οι πόλεις φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη για την εκπλήρωση των 
κοινοτικών στόχων προστασίας του κλίματος· (διαγραφή)

Or. en
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Τροπολογία: Jan Olbrycht, Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 69
Παράγραφος 28

28. είναι της γνώμης ότι οι πόλεις φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη για την εκπλήρωση των 
κοινοτικών στόχων προστασίας του κλίματος  καθότι βρίσκονται σε μοναδική θέση 
για να  προσφέρουν δυνητικές λύσεις· καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να 
ενσωματώσουν την προστασία του κλίματος ως  γενικό στόχο σε όλα τα μέτρα 
ανάπτυξης των πόλεων·

Or. en

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 70
Παράγραφος 28

28. είναι της γνώμης ότι οι πόλεις φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη για την εκπλήρωση των 
κοινοτικών στόχων προστασίας του κλίματος και οφείλουν να συμβάλουν σε μεγάλο 
βαθμό στην επίτευξη του στόχου της κατά 50% μείωσης των αερίων θερμοκηπίου 
ανά τον κόσμο έως το 2050· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι η προστασία του 
κλίματος αποτελεί γενικό στόχο σε όλα τα μέτρα ανάπτυξης των πόλεων

Or. de

Τροπολογία: Rumiana Jeleva

Τροπολογία 71
Παράγραφος 28

28. είναι της γνώμης ότι οι πόλεις φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη για την εκπλήρωση των 
κοινοτικών στόχων προστασίας του κλίματος και υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι η 
προστασία του κλίματος αποτελεί γενικό στόχο σε όλα τα μέτρα ανάπτυξης των 
πόλεων , και τονίζει το γεγονός ότι οι επενδύσεις σε φιλοπεριβαλλοντική τεχνολογία, 
όπως η καινοτόμος πρόληψη, τα μέτρα μετριασμού και αναπροσαρμογής, 
προσφέρουν μακροπρόθεσμα σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες·

Or. en
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Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 72
Παράγραφος 28 α (νέα)

28a. διαπιστώνει ότι αστικές περιοχές υφίστανται τις συνέπειες των κλιματικών 
αλλαγών σε σοβαρότερο βαθμό όταν η έλλειψη διαδρόμων καθαρού αέρος οδηγεί 
σε περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας και σε υψηλότερες συγκεντρώσεις
ρύπανσης·

Or. de

Τροπολογία: Pierre Pribetich

Τροπολογία 73
Παράγραφος 29

29. τάσσεται υπέρ της επίτασης των προσπαθειών για την αναβάθμιση της ολοκλήρωσης,
της κοινωνικής συνοχής και της εδαφικής συνοχής, ιδίως μέσω της αντιμετώπισης 
των ελλείψεων στο σχεδιασμό των πόλεων και της βελτίωσης των περιβαλλοντικών 
συνθηκών, εφαρμόζοντας ισορροπημένη πολιτική ανάπτυξης του αστικού χώρου, 
δηλ. σταθεροποιώντας τις προβληματικές ζώνες και προβλέποντας ελκυστικές 
ζώνες για κατοικία, εργασία και διαμόρφωση του ελεύθερου χρόνου·

Or. fr

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 74
Παράγραφος 29

29. τάσσεται υπέρ της επίτασης των προσπαθειών για την αναβάθμιση της ολοκλήρωσης 
και της κοινωνικής συνοχής, ιδίως μέσω της αντιμετώπισης των ελλείψεων στο 
σχεδιασμό των πόλεων, της πρόσβασης όλων σε αξιοπρεπή και προσιτή στέγαση
και της βελτίωσης των περιβαλλοντικών συνθηκών, της βελτίωσης των συνθηκών 
διαβίωσης στις προβληματικές γειτονιές και της δημιουργίας ελκυστικής προσφοράς 
για κατοικία, εργασία και διαμόρφωση του ελεύθερου χρόνου·

Or. en
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Τροπολογία: Rumiana Jeleva

Τροπολογία 75
Παράγραφος 29 α (νέα)

29a. Ζητεί την καλύτερη ένταξη προβληματικών συνοικιών, και χαιρετίζει συνεπώς τις 
προτάσεις για πολιτική κοινωνικής ένταξης, προκειμένου να μειωθούν οι 
ανισότητες και να αποφευχθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός·

Or. en

Τροπολογία: Pierre Pribetich

Τροπολογία 76
Παράγραφος 29 α (νέα)

29a. είναι της άποψης ότι είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί όσο το δυνατόν 
συντομότερα στις πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης ο εντοπισμός των πρώτων 
σημαδιών υποβάθμισης ορισμένων συνοικιών, προκειμένου να εφαρμοστεί μια 
αποτελεσματική πολιτική αστικής ανάπτυξης·

Or. fr

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 77
Παράγραφος 29 α (νέα)

29a. εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός ότι ο Χάρτης της Λειψίας δεν θίγει το 
θέμα της ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας παρά μόνο στις μειονεκτούσες αστικές 
ζώνες· υπενθυμίζει τη συμβολή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και ειδικότερα
των μικρών επιχειρήσεων παραγωγής και παροχής υπηρεσιών γειτονίας, στην 
ποιότητα  ζωής του συνόλου των αστικών ζωνών· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
διευκολυνθούν και να συνοδευθούν η διατήρηση και η ανάπτυξη αυτών των 
οικονομικών δραστηριοτήτων και των ανταγωνιστικών τους ικανοτήτων στις 
ζώνες αυτές, και πιο συγκεκριμένα με τα μέσα της πολεοδομίας και με τη 
συμμετοχή και την υποστήριξη των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των 
επιχειρήσεων αυτών·

Or. fr
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Τροπολογία: Pierre Pribetich

Τροπολογία 78
Παράγραφος 29 β (νέα)

29β. ζητεί επιτακτικά, υπό το φως των κοινωνικών, εγγενών για τις ευρωπαϊκές πόλεις 
ανισοτήτων που συνεπάγονται την αποσταθεροποίηση των πόλεων, να 
καταβληθούν προσπάθειες για την εφαρμογή αποτελεσματικής πολιτικής 
κοινωνικής ένταξης, η οποία είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των 
ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού·

Or. fr

Τροπολογία: Rumiana Jeleva

Τροπολογία 79
Παράγραφος 30

30. καλεί την Επιτροπή στο πλαίσιο του έβδομου ερευνητικού προγράμματος πλαίσιο να 
υποστηρίξει περισσότερα σχέδια που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της ανταλλαγής 
εμπειριών με σκοπό την αειφόρο διαχείριση της ζωής στην πόλη, την προώθηση 
αποτελεσματικών από ενεργειακή άποψη πρακτικών και τεχνολογιών, την επίλυση 
περιβαλλοντικών προβλημάτων στα αστικά κέντρα καθώς και τη συμβολή των 
πόλεων στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος·

Or. en

Τροπολογία: Jan Olbrycht, Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 80
Παράγραφος 30

30. καλεί την Επιτροπή στο πλαίσιο μελλοντικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων 
συμπεριλαμβανομένου του έβδομου ερευνητικού προγράμματος πλαίσιο να 
υποστηρίξει περισσότερα σχέδια που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της ανταλλαγής 
εμπειριών με σκοπό την αειφόρο διαχείριση της ζωής στην πόλη, την επίλυση 
περιβαλλοντικών προβλημάτων στα αστικά κέντρα καθώς και τη συμβολή των 
πόλεων στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος·

Or. en
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Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 81
Παράγραφος 31

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 82
Παράγραφος 31

31. είναι της γνώμης ότι μια ενδυνάμωση της ταυτότητας των πόλεων και της ενεργού 
δραστηριότητας των πολιτών μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματική υλοποίηση 
του Χάρτη της Λειψίας· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ανακοινώσουν τη διεξαγωγή "εδαφικού διαλόγου", ούτως ώστε το κοινό να 
συμμετάσχει περισσότερο στην εκπόνηση των σχεδίων αναζωογόνησης και 
ανάπτυξης των αστικών ζωνών·

Or. fr

Τροπολογία: Gisela Kallenbach

Τροπολογία 83
Παράγραφος 32

32. καλεί τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις πόλεις να αντιμετωπίσουν περισσότερο 
από ό,τι μέχρι τώρα τη διαμόρφωση του αστικού τοπίου ως έναν αποφασιστικό 
παράγοντα για την ποιότητα ζωής στις πόλεις στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξής 
τους, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα του δημοσίου χώρου, 
ειδικότερα εις ό, τι αφορά την ποιότητα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, ως μέσο 
για να διασφαλιστεί η ευεξία των Ευρωπαίων πολιτών·

Or. en
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Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 84
Παράγραφος 32

32. καλεί τα κράτη μέλη να αφιερώσουν μεγαλύτερη προσοχή (διαγράφεται) στη
διαμόρφωση του αστικού τοπίου ποιότητος και να στη διασφάλιση αξιοπρεπούς και 
προσιτής στέγασης ως (διαγράφεται) αποφασιστικών παραγόντων για την 
κοινωνική ένταξη και για την ποιότητα ζωής στις πόλεις στο πλαίσιο της αειφόρου 
ανάπτυξής τους·

Or. en

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 85
Παράγραφος 32 α (νέα)

32a. καλεί το Συμβούλιο, και ιδιαίτερα τη Σλοβενική και τη Γαλλική Προεδρία, να 
χτίσουν πάνω στις καλές προσπάθειες που έγιναν στα πλαίσια της Γερμανικής και 
της Πορτογαλικής Προεδρίας στο θέμα της εδαφικής συνοχής και να συνεχίσουν 
την ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών· είναι της γνώμης, δεδομένου ότι έμφαση 
μέχρι σήμερα δόθηκε στις πόλεις, στη σχέση πόλης και υπαίθρου και στη 
χωροταξία, ότι οι μελλοντικές πρωτοβουλίες θα πρέπει πλέον να αφορούν το 
ζήτημα των περιφερειών με εδαφικά μειονεκτήματα, όπως είναι οι νησιωτικές, οι 
ορεινές, οι παραμεθόριες, οι ιδιαίτερα απομακρυσμένες και οι αραιοκατοικημένες 
περιοχές·

Or. el
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