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PAKEITIMAI 1-85

Pranešimo projektas (PE398.450v01-00)
Gisela Kallenbach
Teritorinės darbotvarkės ir Leipcigo chartijos veiksmingo įgyvendinimas (angl. Follow-up) –
Europos teritorijų planavimo ir teritorinės sanglaudos veiksmų programa
(2007/2190(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez

Pakeitimas 1
5a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į savo poziciją per pirmąjį svarstymą 2001 m. spalio24 d.1 ir savo 
poziciją per antrąjį svarstymą 2003 m. balandžio 8 d.2 dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, nustatančio Bendrą teritorinių statistinių vienetų klasifikatorių 
(NUTS), priėmimo ir į atsakingo komiteto pranešimus šiuo klausimu,

Or. es

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 2
B konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

                                               
1 OL C 112E, 2002 5 9, p. 175.
2 OL C 64E, 2004 3 12, p. 72.
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Or. en

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 3
C konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Rumiana Jeleva

Pakeitimas 4
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi klimato kaita, pakrikas miestų vystymasis (angl. urban sprawl) ir teritorijų 
panaudojimas, energijos panaudojimas, demografinė kaita, nevienoda miesto ir kaimo 
vietovių plėtra ir didėjantis skirtumas tarp turtingų ir mažiau klestinčių regionų ir 
nevienodi su struktūriniais pokyčiais susiję globalizacijos padariniai yra svarbūs 
iššūkiai Europos teritorijų planavimo sričiai,

Or. en

Pakeitimą pateikė Pierre Pribetich

Pakeitimas 5
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi klimato kaita, pakrikas miestų vystymasis (angl. urban sprawl) ir teritorijų 
panaudojimas, energijos panaudojimas, transporto infrastruktūros, plėtros poveikis 
ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai, demografinė kaita ir nevienodi su 
struktūriniais pokyčiais susiję globalizacijos padariniai yra svarbūs iššūkiai Europos 
teritorijų planavimo sričiai,

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez

Pakeitimas 6
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi klimato kaita, pakrikas miestų vystymasis (angl. urban sprawl) ir teritorijų 
panaudojimas, gyventojų mažėjimas kaimo vietovėse ir kituose Europos Sąjungos 
regionuose, energijos panaudojimas, demografinė kaita ir nevienodi su struktūriniais 
pokyčiais susiję globalizacijos padariniai yra svarbūs iššūkiai Europos teritorijų 
planavimo sričiai,

Or. es

Pakeitimą pateikė Pierre Pribetich

Pakeitimas 7
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi Teritorinėje darbotvarkėje suformuluoti tvaraus teritorijų planavimo tikslai: 
subalansuota ir policentrinė miestų sistemos plėtra ir nauja miesto ir kaimo 
partnerystė, pažangių regioninių branduolių skatinimas, vienodos prieigos prie 
infrastruktūros ir žinių užtikrinimas, transeuropinio rizikos valdymo skatinimas, tvari 
plėtra, perspektyvi vadyba ir gamtos bei kultūros paveldo apsauga,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Iratxe García Pérez

Pakeitimas 8
Fa konstatuojamoji dalis (nauja)

Fa. kadangi naujas 4 NUTS lygmuo vis dar nėra įtrauktas į NUTS reglamentą, nors 
Eurostatas jį jau naudoja ir jis jau egzistuoja kai kuriose valstybėse narėse,

Or. es

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 9
G konstatuojamoji dalis

G. kadangi siekiant Teritorinėje darbotvarkėje ir Leipcigo chartijoje numatytų tikslų 



PE400.284v01-00 4/14 AM\701875LT.doc

LT

būtina įgyvendinti ne tik sanglaudos politiką, bet ir kitas priemones, ypač poveikio 
teritorijai įvertinimą, integruotą metodą ir teritorijų stebėseną,

Or. en

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 10
H konstatuojamoji dalis

H. kadangi ne tik sanglaudos, bet ir kaimo vietovių plėtros politika labai veikia teritorijų 
planavimą; (išbraukta)

Or. en

Pakeitimą pateikė Pierre Pribetich

Pakeitimas 11
H konstatuojamoji dalis

H. kadangi ne tik sanglaudos, bet ir kaimo vietovių plėtros politika labai veikia teritorijų 
planavimą: tai apima šių vietovių patrauklumo ir konkurencingumo stiprinimą 
siekiant kovoti su gyventojų mažėjimu kaimo vietovėse; kadangi šių abiejų politikos 
rūšių sąveika nėra tinkama,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 12
H konstatuojamoji dalis

H. kadangi ne tik sanglaudos, bet ir kaimo vietovių plėtros politika labai veikia teritorijų 
planavimą; kadangi šių abiejų politikos rūšių sąveika nėra tinkama ir, siekiant 
atskleisti tikras jų plėtros galimybes, reikalinga stipresnė sąveika,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 13
J konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 14
Ka konstatuojamoji dalis (nauja)

Ka. kadangi taikant integruotą metodą parengti projektai turėtų sudaryti nuoseklų 
ilgalaikį planą, kuriame būtų atsižvelgiama į ekonominį, socialinį ir aplinkos 
aspektus, ir pagal kurį į miesto plėtros programų planavimą, vykdymą ir vertinimą 
būtų įtraukiami pagrindiniai partneriai; kadangi integruotas metodas visų pirma 
yra visuotinis metodas, taikomas miestų visuomenės su visa jos įvairove atžvilgiu, 
siekiant sudaryti sąlygas, kad visos suinteresuotosios šalys savo kompetencijos 
srityje galėtų veikti efektyviau;  

Or. fr

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 15
Ka konstatuojamoji dalis (nauja)

Ka. kadangi integruoto metodo taikymas teritoriniam sanglaudos aspektui apima ne tik 
su teritorijų planavimu ir miestų plėtra susijusius veiksmus ir strategiją, nes 
pagrindinis tikslas yra užtikrinti pusiausvyrą tarp Europos piliečių, nepriklausomai 
nuo jų gyvenamosios vietos, o šio tikslo negalima pasiekti vien tik teritorijų 
planavimu,

Or. el
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Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 16
-1 dalis (nauja)

-1. pabrėžia, kad nėra teritorinės sanglaudos apibrėžimo, dėl kurio būtų bendrai 
sutariama;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 17
1a dalis (nauja)

1a. pabrėžia, kad tik užtikrinus daugiapakopį teritorinį valdymą jį paskirstant tarp 
vietos, regioninių, nacionalinių, tarpvalstybinių valdžios institucijų ir ES institucijų, 
galima imtis veiksmingų priemonių, kuriais taikant būtų veiksmingai keičiamos 
atitinkamos politikos sritys;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 18
2 dalis

2. siūlo atliekant tarpinį sanglaudos politikos įvertinimą ir atsižvelgiant į svarstymus dėl 
sanglaudos politikos po 2013 m. būtinai taikyti integruotą metodą numatant programas 
ir atrenkant struktūrinių fondų projektus; todėl ragina sprendimus priimančius 
asmenis savanoriškai įsipareigoti taikyti naujus bendradarbiavimo metodus, pvz., 
sutartis, susitarimus, keitimąsi paslaugomis arba kitus lanksčius metodus, kurie yra 
ne tokie griežti kaip privalomas reglamentavimas;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 19
2 dalis

2. siūlo atliekant tarpinį sanglaudos politikos įvertinimą ir atsižvelgiant į svarstymus dėl 
sanglaudos politikos po 2013 m. ištirti, kokiu mastu turėtų būti būtina taikyti 
integruotą metodą numatant programas ir atrenkant struktūrinių fondų projektus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 20
2a dalis (nauja)

2a. džiaugiasi už miestų plėtrą atsakingų ES ministrų 2007 m. gegužės 24 d. Leipcige 
vykusiame susitikime priimtu sprendimu sukurti Vokietijos vadovaujamą 
tarpvyriausybinę darbo grupę siekiant apibrėžti ir išaiškinti įvairius klausimus, 
susijusius su JESSICA iniciatyvos įgyvendinimu; laukia JESSICA iniciatyvos 
įgyvendinimo tyrimo rezultatų, kurie turi pasirodyti 2008 m. pabaigoje, ES 
pirmininkaujant Prancūzijai;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Rumiana Jeleva

Pakeitimas 21
4 dalis

4. ragina formuojant sanglaudos politiką po 2013 m. ypač atsižvelgti į teritorinius 
ypatumus ir poreikius ir su tuo susijusius regioninius skirtumus; rekomenduoja, kaip 
numatyta Leipcigo chartijoje, taikyti į įgyvendinimą orientuotas planavimo 
priemones, kurias kuriant būtų remiamasi tyrimais ir nuolatine stebėsena;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 22
5 dalis

5. ragina Komisiją ir Tarybą atliekant tarpinį sanglaudos politikos įvertinimą tinkamiau 
panaudoti Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšas visos teritorijos 
plėtrai; siūlo atsižvelgiant į svarstymus dėl sanglaudos politikos po 2013 m. glaudžiai 
koordinuoti struktūrinę ir žemės ūkio politiką siekiant kaimo regionų plėtros;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 23
5 dalis

5. ragina Komisiją ir Tarybą atliekant tarpinį sanglaudos politikos įvertinimą tinkamiau 
panaudoti Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšas visos teritorijos 
plėtrai; kaimo plėtra turėtų būti glaudžiai susijusi su sanglaudos politika siekiant 
sukurti daugiau galimybių gerinti gyvenimo kaimo vietovėse kokybę;

Or. en

Pakeitimą pateikė Rumiana Jeleva

Pakeitimas 24
6a dalis (nauja)

6a. pabrėžia, kad miestai atlieka svarbų vaidmenį įgyvendinant Lisabonos strategiją, 
todėl ragina kurti vientisą ir gerai suderintą miestų plėtros strategiją, kuri būtų 
remiama visais valdymo lygmenimis ir privataus sektoriaus atstovų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 25
6a dalis (nauja)

6a. pabrėžia partnerystės ir funkcijų tarp miesto ir kaimo vietovių pasidalijimo svarbą 
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subalansuotai ir tvariai visos teritorijos plėtrai; todėl ragina siekti, kad miesto 
vietovės netaptų dominuojančiomis kaimo vietovių atžvilgiu;

Or. de

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 26
7 dalis

7. ragina Komisiją ir Tarybą atliekant ES biudžeto kontrolę atsižvelgti ir tinkamai 
pritaikyti Teritorinės darbotvarkės ir Leipcigo chartijos nuostatas, nes tai prisidės prie 
ES teritorinės sanglaudos tikslų įgyvendinimo; tikisi, kad to siekiant per artimiausius 
metus bus imtasi teisinių priemonių;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Rumiana Jeleva

Pakeitimas 27
7a dalis (nauja)

7a. pabrėžia abipusę regionų ir miestų priklausomybę ir, atsižvelgdamas į tai, labai 
džiaugiasi pasiūlymais dėl labiau suderintos miesto ir kaimo vietovių partnerystės;
ragina miesto ir kaimo vietoves užmegzti glaudesnę partnerystę, nustatyti bendrus 
pranašumus ir rengti bendras regionų ir subregionų plėtros strategijas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 28
8a dalis (nauja)

8a. ragina valstybes nares imtis skubių priemonių siekiant Teritorinės darbotvarkės 
tikslų ir Leipcigo chartijos įgyvendinimo;

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Rumiana Jeleva

Pakeitimas 29
8a dalis (nauja)

8a. primena, kad veiksminga miesto ir kaimo vietovių plėtros politika yra pagrindinė ES 
tvarios plėtros politikos įgyvendinimo sąlyga, todėl, įgyvendinant šią svarbią ES 
politiką, ragina bendradarbiauti visas valstybinio ir privataus sektoriaus 
suinteresuotąsias šalis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Rumiana Jeleva

Pakeitimas 30
8b dalis (nauja)

8b. džiaugiasi pasiūlymais dėl pažangių regioninių branduolių kūrimo, visų pirma 
regionuose, kuriems vis dar sunkiai sekasi išnaudoti savo plėtros galimybes, pvz., 
Juodosios jūros regione, taip pat ragina šiuos branduolius kurti apimant teritorijas 
prie vidinių ir išorinių ES sienų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 31
9 dalis

9. ragina Tarybą ir valstybes nares, atsižvelgiant į subsidiarumo principą, skatinti vietos 
ir regiono, o partnerystės principu – verslo ir socialinius partnerius bei atsakingas 
nevyriausybines organizacijas aktyviai dalyvauti Teritorinės darbotvarkės ir Leipcigo
chartijos įgyvendinimo veiksmų programoje ir aktyviai remia šias pastangas; pabrėžia, 
kad ši būtinybė dirbti kartu neturėtų būti laikoma suvaržymu, nes buvo 
pademonstruota, kad siekiant veiksmingumo reikalingas nuoseklumas, o 
nuoseklumas neįmanomas be bendradarbiavimo;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 32
9 dalis

9. ragina Tarybą ir valstybes nares, atsižvelgiant į subsidiarumo principą, skatinti vietos 
ir regiono, o partnerystės principu – verslo ir socialinius partnerius, atsakingas 
nevyriausybines organizacijas bei privataus sektoriaus suinteresuotąsias šalis
dalyvauti Teritorinės darbotvarkės ir Leipcigo chartijos įgyvendinimo veiksmų 
programoje ir aktyviai remia šias pastangas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Rumiana Jeleva

Pakeitimas 33
9a dalis (nauja)

9a. primena, kad prieiga prie informavimo ir komunikacijų technologijų labai svarbi 
regionų plėtros galimybėms ateityje, todėl, kaip numatyta Teritorinėje 
darbotvarkėje, rekomenduoja infrastruktūros kombinaciją, pvz., plačiajuosčio ryšio 
kabelius naujose transporto ir komunikacijų programose;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 34
9a dalis (nauja)

9a. pabrėžia, kad taikant integruotą metodą sanglaudos politikos srityje svarbu 
atsižvelgti į visų suinteresuotųjų šalių, veikiančių šiose teritorijose ir jų labui, 
poreikius ir įnašą; todėl ragina į teritorinės sanglaudos politikos kūrimą ir 
įgyvendinimą visais sprendimų priėmimo proceso lygmenimis įtraukti organizacijas, 
atstovaujančias MVĮ, ir visus ekonominius ir socialinius partnerius; ypač ragina 
Komisiją užtikrinti, kad tarpžinybinė grupė, atsakinga už integruoto metodo 
taikymą, glaudžiai bendradarbiautų su šiomis organizacijomis; 

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 35
10 dalis

10. ragina Komisiją atlikti sisteminę atskirų ES politikos sektorių analizę, atsižvelgiant į 
jų teritorinius padarinius ir naujų įstatymo projektų teritorinių padarinių įvertinimą; 
atkreipia dėmesį į Europos teritorinio planavimo tinklo (ESPON) parengtus įvertinimo 
metodus; todėl ragina valstybes nares ir Komisiją labiau sutelkti dėmesį į Teritorinės 
darbotvarkės antrąjį veiksmą siekiant daryti poveikį svarbiausiems ES politikos 
klausimams ir atsižvelgti į atskirų ES politikos sektorių teritorinius padarinius ir 
poveikį miestams;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 36
10 dalis

10. ragina Komisiją atlikti sisteminę šios srities svarbiausių dokumentų, politikos 
krypčių ir teisėkūros analizę, atsižvelgiant į jų teritorinius padarinius; atkreipia 
dėmesį į Europos teritorinio planavimo tinklo (EPSON) parengtus įvertinimo metodus 
kuriant tvirtą žinių apie teritorinę sanglaudą pagrindą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Rumiana Jeleva

Pakeitimas 37
10a dalis (nauja)

10a. pripažįsta, kad aukštos kokybės ikimokyklinis ir mokyklinis švietimas, visą gyvenimą 
trunkantis mokymasis, universitetai ir kiti tyrimų institutai yra labai svarbūs 
būsimai miestų ir regionų plėtrai;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 38
10a dalis (nauja)

10a. primena, kad programa Natura 2000 yra svarbi Bendrijos teritorijų plėtros 
priemonė; ragina visu pajėgumu įgyvendinti programos Natura 2000 reikalavimus 
ir kurti vietovių koridorius ir atvirų erdvių tinklus tarp saugomų teritorijų siekiant 
sudaryti sąlygas populiacijų kaitai ir išsaugoti biologinę įvairovę;

Or. de

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 39
11 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 40
11 dalis

11. ragina teritorijų ir miestų planavimo srityje įgyvendinti kūrybingą politiką, kad 
panaudojant esamą potencialą (sanglaudos politiką, teritorijų ir miestų planavimą) 
būtų galima sukurti pamatines sąlygas geresnei kūrybingai ir novatoriškai veiklai; 
pabrėžia, kad vykstant šiam procesui taip pat svarbu atsižvelgti į erdvės kokybę;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Rumiana Jeleva

Pakeitimas 41
11a dalis (nauja)

11a. pabrėžia gerai veikiančios transporto infrastruktūros svarbą ir ragina kurti geriau 
suderintą transporto tinklų plėtros strategiją, ypač mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Rumiana Jeleva

Pakeitimas 42
11b dalis (nauja)

11b. atkreipia dėmesį į sunkumus, su kuriais susiduria kai kurios, visų pirma naujosios, 
valstybės narės įgyvendindamos miesto ir kaimo plėtros politiką, todėl ragina gerinti 
šių narių integraciją ir paramos naujoms valstybėms narėms priemones siekiant 
užtikrinti geresnes gyvenimo sąlygas ir geresnę gyvenimo kokybę visiems Sąjungos 
piliečiams;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 43
12 dalis

12. pabrėžia, kad demografinės tendencijos ir gyventojų senėjimas gali būti vertinami 
kaip naujų darbo vietų augančioje rinkoje su naujais produktais ir paslaugomis, 
kurie gerina vyresnių žmonių gyvenimo kokybę, kūrimo, ekonominio augimo ir 
Europos konkurencingumo didinimo galimybė; pabrėžia, kad vadinamosios 
„sidabrinės ekonomikos“ plėtra svarbi vietos ir regionų lygmeniu;

Or. en
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