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POPRAWKI 1-85

Projekt sprawozdania (PE398.450v01-00)
Gisela Kallenbach
w sprawie dalszych działań dotyczących agendy terytorialnej i karty lipskiej – europejski 
program działania na rzecz rozwoju przestrzennego i spójności terytorialnej
(2007/2190(INI))

Projekt rezolucji

Poprawkę złożyła Iratxe García Pérez

Poprawka 1
Odniesienie 5 a (nowe)

- uwzględniając swoje stanowisko w pierwszym czytaniu w dniu 24 października 2001 
r.1 oraz stanowisko w drugim czytaniu w dniu 8 kwietnia 2003 r.2 w sprawie 
przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustalającego 
Nomenklaturę Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) oraz 
sprawozdania odpowiedniej komisji na ten temat,

Or. es

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 2
Punkt B preambuły

skreślony

                                               
1 Dz.U. C 112E z 9.5.2002, s.175
2.  Dz.U. C 64E z 12.3.2004, s.72
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Or. en

Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 3
Punkt C preambuły

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyła Rumiana Jeleva

Poprawka 4
Punkt C preambuły

C. mając na uwadze, że zmiany klimatyczne, żywiołowe rozprzestrzenianie się 
zabudowy miejskiej (urban sprawl), nierównomierny rozwój obszarów miejskich i 
wiejskich, rosnąca przepaść między bogatymi i mniej zamożnymi regionami, 
nierówne skutki terytorialne globalizacji w połączeniu ze zmianami strukturalnymi 
stanowią aktualne wyzwania europejskiego rozwoju przestrzennego;

Or. en

Poprawkę złożył Pierre Pribetich

Poprawka 5
Punkt C preambuły

C. mając na uwadze, że zmiany klimatyczne, żywiołowe rozprzestrzenianie się zabudowy 
miejskiej (urban sprawl), infrastruktura transportowa, wpływ rozszerzenia na 
spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną, zmiany demograficzne oraz nierówne 
skutki terytorialne globalizacji w połączeniu ze zmianami strukturalnymi stanowią 
aktualne wyzwania europejskiego rozwoju przestrzennego,

Or. fr
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Poprawkę złożyła Iratxe García Pérez

Poprawka 6
Punkt C preambuły

C. mając na uwadze, że zmiany klimatyczne, żywiołowe rozprzestrzenianie się 
zabudowy miejskiej (urban sprawl), wyludnienie obszarów wiejskich i innych 
regionów Unii Europejskiej, wykorzystanie energii, zmiany demograficzne oraz 
nierówne skutki terytorialne globalizacji w połączeniu ze zmianami strukturalnymi 
stanowią aktualne wyzwania europejskiego rozwoju przestrzennego,

Or. es

Poprawkę złożył Pierre Pribetich

Poprawka 7
Punkt D preambuły

D. mając na uwadze cele w zakresie trwałego rozwoju przestrzennego, określone w 
agendzie terytorialnej i obejmujące rozwój zrównoważonego i policentrycznego 
systemu miejskiego oraz nowe partnerstwo między miastami i obszarami wiejskimi, 
tworzenie innowacyjnych klastrów regionalnych, zagwarantowanie równego dostępu 
do infrastruktury i wiedzy, wspieranie ogólnoeuropejskiego systemu zarządzania 
ryzykiem, zrównoważony rozwój, zarządzanie w oparciu o przyszłościowe metody 
oraz ochronę natury i dziedzictwa kulturalnego,

Or. fr

Poprawkę złożyła Iratxe García Pérez

Poprawka 8
Punkt F a preambuły (nowy)

Fa. mając na uwadze, że chociaż nowego poziomu, NUTS 4, nie włączono jeszcze do 
rozporządzenia w sprawie NUTS, Eurostat już go używa w swojej pracy i istnieje on 
w niektórych państwach członkowskich,

Or. es
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Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 9
Punkt G preambuły

G. mając na uwadze, że poza polityką spójności (skreślenie) potrzebne są również inne 
środki w celu zagwarantowania, że cele agendy terytorialnej i karty lipskiej zostaną 
osiągnięte, zwłaszcza takie jak ocena skutków przestrzennych, zintegrowane podejście 
i monitorowanie danego obszaru,

Or. en

Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 10
Punkt H preambuły

H. mając na uwadze, że poza polityką spójności również polityka rozwoju obszarów 
wiejskich ma istotne skutki przestrzenne; (skreślenie)

Or. en

Poprawkę złożył Pierre Pribetich

Poprawka 11
Punkt H preambuły

H. mając na uwadze, że poza polityką spójności również polityka rozwoju obszarów 
wiejskich ma istotne skutki przestrzenne; obejmują one zwiększenie atrakcyjności i 
konkurencyjności tych obszarów w celu walki z wyludnianiem obszarów wiejskich;
oraz mając na uwadze, że integracja tych dwóch obszarów polityki jest 
niewystarczająca,

Or. fr

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 12
Punkt H preambuły

H. mając na uwadze, że poza polityką spójności również polityka rozwoju obszarów 
wiejskich ma istotne skutki przestrzenne; oraz mając na uwadze, że integracja tych 
dwóch obszarów polityki jest niewystarczająca, istnieje potrzeba większej synergii w 
celu odkrycia ich prawdziwego potencjału rozwojowego,
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Or. en

Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 13
Punkt J preambuły

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 14
Punkt K a preambuły (nowy)

Ka. mając na uwadze, że podejście zintegrowane oznacza, iż opracowane przedsięwzięcia 
powinny stanowić spójny plan długoterminowy obejmujący wymiar gospodarczy, 
społeczny i środowiskowy w pełni angażujący głównych partnerów w planowanie, 
wykonanie i ocenę programów rozwoju miejskiego; mając w związku z tym na 
uwadze, że podejście zintegrowane stanowi przede wszystkim globalne podejście 
ludności miast w całej jej różnorodności, którego celem jest umożliwienie wszystkim 
zainteresowanym stronom bardziej skutecznego działania w obrębie sfery ich 
kompetencji;

Or. fr

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 15
Punkt K a preambuły (nowy)

Ka. mając na uwadze, że zintegrowane podejście do terytorialnego wymiaru spójności 
nie polega jedynie na planowaniu przestrzennym oraz działaniach i strategiach na 
rzecz rozwoju miejskiego, ponieważ ostatecznym celem jest zagwarantowanie 
równowagi pomiędzy obywatelami europejskimi bez względu na to, gdzie mieszkają, 
którego to celu nie można osiągnąć jedynie poprzez planowanie przestrzenne,

Or. el
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Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 16
Ustęp -1 (nowy)

-1. podkreśla brak istnienia ogólnie przyjętej definicji spójności terytorialnej;

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 17
Ustęp 1 a (nowy)

1a. podkreśla, że jedynie poprzez prawdziwe wielopoziomowe zarządzanie terytorialne 
między lokalnymi, regionalnymi, krajowymi, transgranicznymi i unijnymi władzami 
publicznymi można podejmować skuteczne działania, które spowodują skuteczne 
zmiany w odpowiednich obszarach polityki;

Or. en

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 18
Ustęp 2

2. w ramach śródokresowej oceny polityki spójności i w kontekście rozważań na temat 
polityki spójności po 2013 r. proponuje, aby realizacja zintegrowanego podejścia w 
ramach planowania programów i wyboru projektów funduszy strukturalnych 
stanowiła obowiązkowy warunek wstępny; w tym celu wzywa decydentów do 
dobrowolnego podjęcia się wdrażania nowych metod współpracy, takich jak umowy,
porozumienia, wymiana usług, lub innych elastycznych form, które są mniej 
restrykcyjne niż wiążące przepisy;

Or. fr

Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 19
Ustęp 2

2. w ramach śródokresowej oceny polityki spójności i w kontekście rozważań na temat 
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polityki spójności po 2013 r. proponuje przeprowadzenie analizy w celu zbadania, do 
jakiego stopnia realizacja zintegrowanego podejścia w ramach planowania 
programów i wyboru projektów funduszy strukturalnych mogłaby stanowić
obowiązkowy warunek wstępny;

Or. en

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 20
Ustęp 2 a (nowy)

2a. z zadowoleniem przyjmuje decyzję podjętą w Lipsku w dniu 24 maja 2007 r. przez 
europejskich ministrów odpowiedzialnych za rozwój miast o utworzeniu 
międzyrządowej grupy roboczej pod przewodnictwem Niemiec w celu określenia i 
wyjaśnienia różnych kwestii związanych z realizacją inicjatywy JESSICA; z 
niecierpliwością oczekuje wyników badania dotyczącego realizacji inicjatywy 
JESSICA, które ma się ukazać w końcu 2008 r., w czasie francuskiej prezydencji w 
UE;

Or. fr

Poprawkę złożyła Rumiana Jeleva

Poprawka 21
Ustęp 4

4. w ramach kształtowania polityki spójności po 2013 r. domaga się zwłaszcza 
uwzględnienia szczególnych cech i potrzeb przestrzennych oraz w oparciu o nie –
zróżnicowania regionalnego; zaleca wykorzystywanie narzędzi planowania 
ukierunkowanych na wdrażanie, zgodnie z zapisami w karcie lipskiej, w oparciu o 
badania i stałe monitorowanie;

Or. en

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 22
Ustęp 5

5. wzywa Komisję i Radę, w ramach śródokresowej oceny polityki spójności, do 
lepszego wykorzystania synergii z Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) z myślą o rozwoju całego terytorium; 
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biorąc pod uwagę rozważania dotyczące polityki spójności po 2013 r., zaleca ścisłą 
koordynację pomiędzy polityką strukturalną i rolną w celu rozwoju obszarów 
wiejskich;

Or. pl

Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 23
Ustęp 5

5. wzywa Komisję i Radę do lepszego wykorzystania synergii z Europejskim Funduszem 
Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach śródokresowej 
oceny polityki spójności z myślą o rozwoju całego terytorium; rozwój obszarów 
wiejskich powinien wiązać się ściśle z polityką spójności w celu stworzenia 
warunków do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich;

Or. en

Poprawkę złożyła Rumiana Jeleva

Poprawka 24
Ustęp 6 a (nowy)

6a. podkreśla kluczową rolę miast w realizacji strategii lizbońskiej i dlatego wzywa do 
holistycznej i dobrze skoordynowanej strategii rozwoju miast wspieranej przez sektor 
rządowy i prywatny na każdym szczeblu;

Or. en

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 25
Ustęp 6 a (nowy)

6a. podkreśla znaczenie partnerstwa i łączenia  funkcji pomiędzy obszarami miejskimi i 
wiejskimi na rzecz równowagi i trwałego rozwoju całego terytorium; w związku z 
tym wzywa obszary miejskie, aby nie przejmowały dominującej roli w stosunku do 
obszarów wiejskich;

Or. de
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Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 26
Ustęp 7

7. wzywa Komisję i Radę do uwzględnienia w ramach przeglądu budżetu UE agendy 
terytorialnej i karty lipskiej oraz do wprowadzenia zmian umożliwiających 
skuteczniejszą realizację celów w zakresie spójności terytorialnej w ramach strategii 
politycznych UE; w tym celu oczekuje podjęcia działań legislacyjnych w ciągu 
następnych kilku lat;

Or. pl

Poprawkę złożyła Rumiana Jeleva

Poprawka 27
Ustęp 7 a (nowy)

7a. podkreśla zależność między regionami a miastami i w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje propozycje na rzecz lepiej skoordynowanego partnerstwa 
miast i wsi; wzywa obszary miejskie i wiejskie do tworzenia bliższego partnerstwa, 
określenia wspólnych zasobów oraz przedstawienia wspólnych strategii rozwoju na 
poziomie regionów i podregionów;

Or. en

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 28
Ustęp 8 a (nowy)

8a. wzywa państwa członkowskie do szybkiego działania w celu realizacji celów agendy 
terytorialnej i wdrażania karty lipskiej;

Or. pl
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Poprawkę złożyła Rumiana Jeleva

Poprawka 29
Ustęp 8 a (nowy)

8a. przypomina, że skuteczna polityka rozwojowa obszarów miejskich i wiejskich 
stanowi podstawowy warunek wdrożenia polityki UE na rzecz zrównoważonego 
rozwoju i dlatego wzywa wszystkie zainteresowane strony sektora publicznego i 
prywatnego do współpracy na rzecz realizacji tej kluczowej polityki UE;

Or. en

Poprawkę złożyła Rumiana Jeleva

Poprawka 30
Ustęp 8 b (nowy)

8b. z zadowoleniem przyjmuje propozycje tworzenia regionalnych klastrów 
innowacyjności, szczególnie w regionach, które nadal dążą do osiągnięcia pełnego 
potencjału rozwojowego, takich jak region Morza Czarnego, oraz wzywa te klastry 
do prowadzenia działalności również ponad wewnętrznymi i zewnętrznymi 
granicami UE;

Or. en

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 31
Ustęp 9

9. wzywa Radę i państwa członkowskie do zagwarantowania w oparciu o zasadę 
pomocniczości pełnego udziału podmiotów szczebla lokalnego i regionalnego, a w 
oparciu o zasadę partnerstwa – partnerów gospodarczych i społecznych, jak również 
zainteresowanych organizacji pozarządowych w programie działania na rzecz 
realizacji agendy terytorialnej i w procesie wdrażania karty lipskiej oraz aktywnie 
popiera te starania; podkreśla, że potrzeby współpracy nie należy traktować jako 
ograniczenia, ponieważ udowodniono, że skuteczność wymaga spójności, a spójność 
nie jest możliwa bez współpracy;

Or. fr



AM\701875PL.doc 11/27 PE400.284v01-00

PL

Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 32
Ustęp 9

9. wzywa Radę i państwa członkowskie do zagwarantowania w oparciu o zasadę 
pomocniczości udziału podmiotów szczebla lokalnego i regionalnego, a w oparciu o 
zasadę partnerstwa – partnerów gospodarczych i społecznych, jak również 
zainteresowanych organizacji pozarządowych i sektora prywatnego w programie 
działania na rzecz realizacji agendy terytorialnej i w procesie wdrażania karty lipskiej 
oraz aktywnie popiera te starania;

Or. en

Poprawkę złożyła Rumiana Jeleva

Poprawka 33
Ustęp 9 a (nowy)

9a. przypomina kluczowe znaczenie dostępu do informacji oraz technologii 
komunikacyjnych dla przyszłości perspektyw rozwoju regionów i w związku z tym 
zaleca, zgodnie z agendą terytorialną, łączenie infrastruktury takiej jak okablowanie 
szerokopasmowe w nowych programach transportowych i komunikacyjnych;

Or. en

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 34
Ustęp 9 a (nowy)

9a. zaznacza, że w kontekście zintegrowanego podejścia do polityki spójności istotne jest 
uwzględnienie potrzeb i wkładu wszystkich zainteresowanych stron działających na 
korzyść tych terytoriów; dlatego wzywa do dużego zaangażowania organizacji 
reprezentujących MŚP oraz wszystkich partnerów gospodarczych i społecznych w 
opracowywanie i wdrażanie polityki spójności terytorialnej na wszystkich szczeblach 
podejmowania decyzji; w szczególności wzywa Komisję do zagwarantowania, że 
międzywydziałowa grupa odpowiedzialna za podejście zintegrowane będzie ściśle 
współpracować z tymi organizacjami;

Or. fr
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Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 35
Ustęp 10

10. wzywa Komisję do przeprowadzania systematycznej analizy sektorowych strategii 
politycznych UE pod kątem ich wpływu terytorialnego oraz dokonywania oceny 
skutków przestrzennych nowych projektów legislacyjnych; zwraca przy tym uwagę na 
możliwości, jakie dają metody ewaluacyjne opracowane przez Europejską Sieć 
Monitorowania Planowania Przestrzennego (ESPON); w tym celu wzywa państwa 
członkowskie i Komisję do skupienia większej uwagi na działaniu 2 agendy 
terytorialnej, aby mieć wpływ na główne elementy polityki UE, oraz do 
przeanalizowania wpływu terytorialnego i miejskiego sektorowych strategii 
politycznych Wspólnoty;

Or. fr

Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 36
Ustęp 10

10. wzywa Komisję do przeprowadzania systematycznej analizy sektorowych strategii 
politycznych UE pod kątem wpływu terytorialnego kluczowych zagadnień, strategii 
politycznych i legislacji; zwraca przy tym uwagę na możliwości tworzenia solidnej 
platformy wiedzy na temat spójności terytorialnej, jakie dają metody ewaluacyjne 
opracowane przez Europejską Sieć Monitorowania Planowania Przestrzennego 
(ESPON);

Or. en

Poprawkę złożyła Rumiana Jeleva

Poprawka 37
Ustęp 10 a (nowy)

10a. przyznaje, że wysokiej jakości edukacja przedszkolna i szkolna, kształcenie 
ustawiczne, uniwersytety oraz inne ośrodki badawcze mają podstawowe znaczenie 
dla przyszłości rozwoju miast i regionów;

Or. en
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Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 38
Ustęp 10 a (nowy)

10a. przypomina, że program Natura 2000 stanowi ważny instrument na rzecz 
europejskiego rozwoju przestrzennego; nalega na pełne wdrożenie wymogów 
programu Natura 2000 oraz tworzenie korytarzy krajobrazowych i sieci otwartej 
przestrzeni miedzy obszarami chronionymi w celu umożliwienia przemieszczania się 
populacji i w ten sposób zachowania różnorodności biologicznej;

Or. de

Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 39
Ustęp 11

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 40
Ustęp 11

11. wzywa do ugruntowania zasady kreatywności w polityce rozwoju przestrzennego i 
rozwoju miast w celu stworzenia przy pomocy dostępnych instrumentów (takich jak 
polityka spójności, planowanie przestrzenne i urbanistyczne) warunków ramowych 
dających większe możliwości podejmowania kreatywnych i innowacyjnych działań; 
podkreśla, że w procesie tym ważne jest także uwzględnienie jakości przestrzeni;

Or. pl

Poprawkę złożyła Rumiana Jeleva

Poprawka 41
Ustęp 11 a (nowy)

11a. podkreśla znaczenie dobrze funkcjonującej infrastruktury transportowej, a także 
wzywa do lepszej koordynacji strategii rozwoju sieci transportowych, zwłaszcza w 
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mniej rozwiniętych regionach;

Or. en

Poprawkę złożyła Rumiana Jeleva

Poprawka 42
Ustęp 11 b (nowy)

11b. zwraca uwagę na problemy, jakie niektóre państwa członkowskie, głównie nowe 
państwa członkowskie, napotykają we wdrażaniu strategii rozwoju miast i wsi, i w 
związku z tym wzywa do lepszej integracji tych państw i środków wsparcia dla nich w 
celu zapewnienia lepszych warunków życia i lepszej jakości życia wszystkich 
obywateli Unii;

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 43
Ustęp 12

12. podkreśla fakt, że trendy demograficzne i starzenie się ludności można postrzegać 
jako szansę na powstanie nowych miejsc pracy na rozwijającym się rynku 
oferującym nowe produkty i usługi, które poprawiają jakość życia starszych ludzi, 
na wzrost gospodarczy i poprawę konkurencyjności Europy; zaznacza, że rozwój tak 
zwanej „srebrnej gospodarki” jest istotny w wymiarze lokalnym i regionalnym;

Or. en

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 44
Ustęp 12

12. uważa, że ze względu na rozwój demograficzny konieczne jest zwiększenie 
możliwości dostosowawczych miast i regionów, a główny nacisk należy położyć na 
rynek pracy, dostęp do usług socjalnych i zdrowotnych, mieszkalnictwo i planowanie 
w sensie ogólnym;

Or. en
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Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 45
Ustęp 12

Poprawka ta wprowadza zmianę w czeskiej wersji projektu sprawozdania. Nie dotyczy ona 
wersji polskiej.

Or. cs

Poprawkę złożyła Rumiana Jeleva

Poprawka 46
Ustęp 12 a (nowy)

12a. z zadowoleniem przyjmuje nacisk położony w karcie lipskiej na zależności między 
poszczególnymi środkami transportu i w tym względzie podkreśla znaczącą rolę, jaką 
ulepszona infrastruktura rowerowa i piesza mogą odegrać zwłaszcza w przypadku 
większych miast i metropolii stale borykających się ze skutecznym zarządzaniem 
transportem i ruchem; wzywa Komisję do zbadania bardziej skutecznych 
mechanizmów wspierania władz lokalnych, które same są często niezdolne do 
poniesienia znacznych obciążeń finansowych i administracyjnych takich 
programów;

Or. en

Poprawkę złożyła Iratxe García Pérez

Poprawka 47
Ustęp 12 a (nowy)

12a. podkreśla powagę problemu wyludniania dotyczącego wielu obszarów Unii 
Europejskiej, co prowadzi do starzenia się ludności, utraty kapitału ludzkiego, 
odpływu kapitału, wzrostu cen usług itp.

Or. es
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Poprawkę złożyła Iratxe García Pérez

Poprawka 48
Ustęp 13

13. wzywa państwa członkowskie do zagwarantowania na całym swoim terytorium 
dostępu do usług użyteczności publicznej (np. zdrowia, szkolnictwa, komunikacji
cyfrowej i usług pocztowych) w celu zagwarantowania dostępności (np. poprzez 
transport publiczny, infrastrukturę transportową i sieci telekomunikacyjne) i 
ochrony udziału w gospodarce i umiejętności (np. poprzez kształcenie ustawiczne i 
inwestycje w nowe technologie), aby mieszkańcy różnych regionów mieli możliwość 
wykorzystania szczególnego potencjału własnego regionu; wzywa do szczególnego 
uwzględnienia potrzeb grup najmniej uprzywilejowanych takich jak osoby 
niepełnosprawne, kobiety, imigranci, mniejszości etniczne, osoby pozostające przez 
długi czas bez pracy i osoby słabo wykwalifikowane;     wzywa Komisję, aby w 
swoich zaleceniach dotyczących stosowania przepisów ramowych w zakresie 
świadczenia usług użyteczności publicznej i udzielania zamówień publicznych 
umożliwiła władzom lokalnym branie pod uwagę w większym stopniu lokalnych 
potrzeb i lokalnych partnerów oraz zwiększenie ich elastyczności;

Or. es

Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 49
Ustęp 15

15. zauważa, że po wejściu w życie lizbońskiego traktatu reformującego konieczne będzie 
wzmocnienie współpracy i usprawnienie koordynacji działań między Radą, Komisją i 
Parlamentem Europejskim w ramach realizacji pierwszego programu działania agendy 
terytorialnej; należy to zrobić w ramach wielopoziomowego systemu zarządzania, 
który będzie uwzględniał terytorialną różnorodność Unii Europejskiej, jej państw 
członkowskich, regionów i gmin miejskich;

Or. en

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 50
Ustęp 16

16. z wyraźnym zadowoleniem przyjmuje fakt, iż spójność terytorialna stanowi cel 
zawarty w traktacie reformującym, który ponadto przewiduje podział kompetencji 
legislacyjnych w tej dziedzinie między UE i państwa członkowskie; zwraca uwagę, że 
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traktat lizboński uznaje potrzebę zajęcia się różnicami terytorialnymi, które mają 
wpływ na wyspy, góry, tereny przygraniczne oraz bardzo odległe obszary o małej 
gęstości zaludnienia, ponieważ wpływają one negatywnie na ogólną 
konkurencyjność gospodarki europejskiej; wzywa Komisję do uzupełnienia 
programu działania na rzecz realizacji agendy terytorialnej o konkretne propozycje 
dotyczące środków i inicjatyw wspólnotowych;

Or. el

Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 51
Ustęp 16

16. z wyraźnym zadowoleniem przyjmuje fakt, iż spójność terytorialna, obok spójności 
gospodarczej i społecznej, stanowi cel zawarty w traktacie reformującym, który 
ponadto przewiduje podział kompetencji legislacyjnych w tej dziedzinie między UE i 
państwa członkowskie; wzywa Komisję do uzupełnienia programu działania na rzecz 
realizacji agendy terytorialnej o konkretne propozycje dotyczące środków i inicjatyw 
wspólnotowych;

Or. en

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 52
Ustęp 16 a (nowy)

16a. zwraca się do Komisji, aby w swej zielonej księdze w sprawie spójności terytorialnej 
przedstawiła nie tylko jasną definicję rozwoju przestrzennego, ale również spis jego 
celów; oczekuje, że najwyższym priorytetem będzie cel związany zagwarantowaniem 
wszystkim obywatelom bez względu na miejsce zamieszkania równych szans rozwoju 
i dostępu;

Or. de

Poprawkę złożyła Iratxe García Pérez

Poprawka 53
Ustęp 17 a (nowy)

17a. wzywa Komisję do przedstawienia komunikatu w sprawie potrzeby stworzenia 
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nowego, czwartego poziomu NUTS;

Or. es

Poprawkę złożyła Rumiana Jeleva

Poprawka 54
Ustęp 18

18. uważa, iż ocena postępów w realizacji agendy terytorialnej przeprowadzana co dwa 
lata ma duże znaczenie; wzywa Radę, Komisję i wszystkie zainteresowane podmioty 
do objęcia taką oceną zarówno postępów w realizacji poszczególnych środków 
zawartych w programie działania, jak również ich skutków i wkładu do 
zrównoważonego rozwoju przestrzennego w Europie;

Or. en

Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 55
Ustęp 19

19. wzywa Radę do jak najszybszego uzgodnienia prostych wskaźników ilościowych w 
celu monitorowania rozwoju przestrzennego w UE; (skreślenie)

Or. en

Poprawkę złożyła Rumiana Jeleva

Poprawka 56
Ustęp 20

20. zauważa, że wskaźniki te mogą służyć jako cele w ramach planowania rozwoju 
przestrzennego; proponuje, aby Rada i Komisja korzystały z tych wskaźników w celu 
dokonywania analiz porównawczych (benchmarking) wśród państw członkowskich i 
stworzenia bazy danych w celu opracowania strategii najlepszej praktyki;

Or. en
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Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 57
Ustęp 21 a (nowy)

21a. wzywa kolejne prezydencje do organizowania nieformalnych spotkań ministrów 
odpowiedzialnych za planowanie terytorialne i rozwój miast w celu osiągnięcia 
spójności działań proporcjonalnych do wagi nowego pojęcia spójności terytorialnej i 
tym samym stworzenia więzi pomiędzy światem miast i wsi;

Or. fr

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 58
Ustęp 22

22. podkreśla znaczenie poprawienia koordynacji miedzy agendą terytorialną i kartą 
lipską; wyraża w związku z tym ubolewanie z powodu nieopracowania przez Radę do 
tej pory programu działania na rzecz realizacji celów karty lipskiej i wzywa kraje, 
które w przyszłości obejmą przewodnictwo w UE, do nadrobienia tej zaległości i 
zagwarantowania tym samym ciągłości działań związanych z kartą lipską;

Or. fr

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 59
Ustęp 23 a (nowy)

23a. nawiązuje do wniosków zawartych w czwartym sprawozdaniu Komisji w sprawie 
spójności gospodarczej i społecznej, w którym miasta i obszary miejskie postrzegane 
są jako ośrodki populacji, siła gospodarcza i innowacja, w którym uznaje się efekt 
„stolicy” i w którym zaleca się położenie nacisku na drugoplanowe ośrodki rozwoju 
miast; proponuje w związku z tym ścisłe połączenie interwencji strukturalnych z 
celami w zakresie wzrostu i zatrudnienia; uważa również, że obszary miejskie mogą 
stanowić „klastry sukcesu” i proponuje ustalenie kierunków i zachęcanie do 
doskonałości np. przy pomocy terytorialnego programu innowacji;

Or. en
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Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 60
Ustęp 25

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Pierre Pribetich

Poprawka 61
Ustęp 25

Poprawka nie dotyczy wersji polskiej.

Or. fr

Poprawkę złożyli Jan Olbrycht, Jean Marie Beaupuy

Poprawka 62
Ustęp 26

26. zaleca państwom członkowskim skoncentrowanie się na wewnętrznym rozwoju miast 
w przeciwieństwie do ich rozwoju zewnętrznego, czyli nadanie priorytetowego 
znaczenia decydowaniu o przeznaczeniu lub zmianie przeznaczenia istniejącej 
zabudowy zamiast zagospodarowywania nowych przestrzeni, przede wszystkim za 
pomocą zrównoważonego systemu zarządzania obszarami;

Or. en

Poprawkę złożył Pierre Pribetich

Poprawka 63
Ustęp 26 a (nowy)

26a. jest zdania, że szczególną uwagę należy zwrócić na potrzeby policentrycznej Europy 
związane z mobilnością i że istotny jest zintegrowany i zrównoważony rozwój 
systemów transportowych obejmujących wiele środków transportu;

Or. fr
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Poprawkę złożył Pierre Pribetich

Poprawka 64
Ustęp 26 b (nowy)

26b. w celu osiągnięcia wysokich standardów jakości życia, do których dążą obywatele, 
uważa, że istotna jest odpowiednia poprawa urządzeń, zwłaszcza służących do 
dostaw wody, oczyszczania ścieków i podobnych usług;

Or. fr

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 65
Ustęp 27

27. z ubolewaniem stwierdza, że wzrost, dobrobyt, zatrudnienie, jakość życia i różnice w 
zarobkach na europejskich obszarach metropolitalnych i w (skreślenie) miastach 
powiększają się; wzywa państwa członkowskie do zajęcia się tym problemem w 
sposób bardziej energiczny oraz do zwrócenia na niego większej uwagi na etapie 
planowania programów służących dystrybucji środków pochodzących z funduszy 
strukturalnych;

Or. en

Poprawkę złożyli Jan Olbrycht, Jean Marie Beaupuy

Poprawka 66
Ustęp 27

27. z ubolewaniem stwierdza, że społeczne i gospodarcze różnice występujące na 
europejskich obszarach metropolitalnych i w miastach powiększają się; wzywa 
państwa członkowskie do zajęcia się tym problemem w sposób bardziej energiczny 
oraz do zwrócenia na niego większej uwagi na etapie planowania programów 
służących dystrybucji środków pochodzących z funduszy strukturalnych;

Or. en
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Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 67
Ustęp 27

27. z ubolewaniem stwierdza, że różnice PKB na jednego mieszkańca występujące na 
europejskich obszarach metropolitalnych i w miastach powiększają się; wzywa 
państwa członkowskie do zajęcia się tym problemem w sposób bardziej energiczny 
oraz do zwrócenia na niego większej uwagi na etapie planowania programów 
służących dystrybucji środków pochodzących z funduszy strukturalnych;

Or. en

Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 68
Ustęp 28

28. jest zdania, że na miastach spoczywa szczególna odpowiedzialność za realizację 
celów Wspólnoty w zakresie ochrony klimatu; (skreślenie)

Or. en

Poprawkę złożyli Jan Olbrycht, Jean Marie Beaupuy

Poprawka 69
Ustęp 28

28. jest zdania, że na miastach spoczywa szczególna odpowiedzialność za realizację 
celów Wspólnoty w zakresie ochrony klimatu, ponieważ posiadają one wyjątkową 
możliwość dostarczania potencjalnych rozwiązań; wzywa państwa członkowskie do 
włączenia ochrony klimatu do rozwoju miast jako celu przekrojowego;

Or. en

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 70
Ustęp 28

28. jest zdania, że na miastach spoczywa szczególna odpowiedzialność za realizację 
celów Wspólnoty w zakresie ochrony klimatu i powinny one przyczynić się w 
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znacznym stopniu do osiągnięcia celu ogólnego obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych o 50% do 2050 r.; przypomina państwom członkowskim, że rozwój 
miast musi się zasadzać na ochronie klimatu jako celu przekrojowym;

Or. de

Poprawkę złożyła Rumiana Jeleva

Poprawka 71
Ustęp 28

28. jest zdania, że na miastach spoczywa szczególna odpowiedzialność za realizację 
celów Wspólnoty w zakresie ochrony klimatu; przypomina państwom członkowskim, 
że rozwój miast musi się zasadzać na ochronie klimatu jako celu przekrojowym oraz 
podkreśla, że inwestycje w technologie przyjazne dla środowiska takie jak 
innowacyjne zapobieganie, środki na rzecz łagodzenia skutków i adaptacji stwarzają 
w perspektywie długoterminowej istotne możliwości dla działalności biznesowej;

Or. en

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 72
Ustęp 28 a (nowy)

28a. zauważa, że obszary miejskie bardziej odczuwają skutki zmian klimatycznych, kiedy 
brak korytarzy świeżego powietrza prowadzi do dalszego ocieplenia i większego 
stężenia zanieczyszczeń;

Or. de

Poprawkę złożył Pierre Pribetich

Poprawka 73
Ustęp 29

29. opowiada się za zintensyfikowaniem wysiłków mających na celu poprawę integracji 
oraz spójności społecznej i terytorialnej, zwłaszcza poprzez usunięcie braków natury 
urbanistycznej i poprawę warunków środowiskowych, przy jednoczesnym 
realizowaniu zrównoważonej polityki rozwojowej obszarów miejskich, czyli poprzez
ustabilizowanie sytuacji w dzielnicach będących źródłem problemów i przedstawienie 
atrakcyjnej oferty mieszkaniowej, jak również oferty w zakresie pracy i spędzania 
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czasu wolnego;

Or. fr

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 74
Ustęp 29

29. opowiada się za zintensyfikowaniem wysiłków mających na celu poprawę integracji i 
spójności społecznej, zwłaszcza poprzez usunięcie braków natury urbanistycznej, 
zapewniając wszystkim dostęp do przyzwoitych mieszkań w rozsądnej cenie, oraz 
poprawę warunków środowiskowych, ustabilizowanie sytuacji w dzielnicach 
będących źródłem problemów i przedstawienie atrakcyjnej oferty mieszkaniowej, jak 
również oferty w zakresie pracy i spędzania czasu wolnego;

Or. en

Poprawkę złożyła Rumiana Jeleva

Poprawka 75
Ustęp 29 a (nowy)

29a. wzywa do lepszej integracji zaniedbanych dzielnic i w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje propozycje dotyczące polityki społecznej integracji na rzecz zmniejszania 
nierówności i zapobiegania społecznemu wykluczeniu;

Or. en

Poprawkę złożył Pierre Pribetich

Poprawka 76
Ustęp 29 a (nowy)

29a. dla dobra skutecznej polityki rozwoju miast uważa za istotne zagwarantowanie jak 
najszybszego włączenia środków na rzecz identyfikacji sygnałów ostrzegających o 
pogarszającej się sytuacji w poszczególnych regionach do strategii zrównoważonego 
rozwoju;

Or. fr
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Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 77
Ustęp 29 a (nowy)

29a. ubolewa jednak nad faktem, że karta lipska, podejmując kwestię pobudzenia 
lokalnej gospodarki, ogranicza się do słabiej rozwiniętych obszarów miejskich;
podkreśla wkład MŚP, a zwłaszcza wytwórczości na małą skalę i lokalnych 
przedsiębiorstw usługowych, w jakość życia na wszystkich obszarach miejskich;
zaznacza, że przedsiębiorstwom tym dysponującym potencjałem do zwiększania 
konkurencyjności na tych obszarach należy pomóc w prowadzeniu i rozwijaniu 
działalności, zwłaszcza poprzez instrumenty planowania miejskiego oraz 
angażowanie i wspieranie organizacji reprezentujących te firmy;

Or. fr

Poprawkę złożył Pierre Pribetich

Poprawka 78
Ustęp 29 b (nowy)

29b. w świetle różnic między miastami europejskimi oraz nierówności społecznych 
prowadzących do braku stabilności miast opowiada się za podjęciem starań w celu 
stworzenia skutecznej polityki integracji społecznej, co jest zasadniczym elementem 
walki z nierównościami i wykluczeniem społecznym;

Or. fr

Poprawkę złożyła Rumiana Jeleva

Poprawka 79
Ustęp 30

30. wzywa Komisję do intensywniejszego wspierania w ramach siódmego programu 
ramowego na rzecz badań naukowych takich projektów, które promują rozwój i 
wymianę doświadczeń w zakresie zrównoważonego zarządzania przestrzenią miejską, 
promocję wydajnych energetycznie praktyk i technologii i rozwiązywania problemów 
środowiskowych miast oraz stanowią wkład miast w przeciwdziałanie zmianom 
klimatycznym;

Or. en
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Poprawkę złożyli Jan Olbrycht, Jean Marie Beaupuy

Poprawka 80
Ustęp 30

30. wzywa Komisję do intensywniejszego wspierania w ramach przyszłego finansowania 
programów obejmujących siódmy program ramowy na rzecz badań naukowych 
takich projektów, które promują rozwój i wymianę doświadczeń w zakresie 
zrównoważonego zarządzania przestrzenią miejską i rozwiązywania problemów 
środowiskowych miast oraz stanowią wkład miast w przeciwdziałanie zmianom 
klimatycznym;

Or. en

Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 81
Ustęp 31

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 82
Ustęp 31

31. jest zdania, że wzmocnienie tożsamości miast i aktywny udział obywateli w ich życiu 
może się skutecznie przyczynić do realizacji postulatów karty lipskiej; wzywa Komisję 
i państwa członkowskie do ogłoszenia zainicjowania dialogu terytorialnego w celu 
zwiększenia udziału sektora publicznego w planowaniu rewitalizacji i rozwoju 
obszarów miejskich;

Or. fr

Poprawkę złożyła Gisela Kallenbach

Poprawka 83
Ustęp 32

32. wzywa państwa członkowskie, regiony i miasta do tego, aby w ramach 
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zrównoważonego rozwoju miast w większym niż dotychczas stopniu brały pod uwagę 
kulturę urbanistyczną jako czynnik decydujący o jakości życia w miastach, zwracając 
szczególną uwagę na jakość sektora publicznego zwłaszcza pod względem jakości 
projektów architektonicznych jako środka zapewnienia poprawy dobrobytu 
obywateli europejskich;

Or. en

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 84
Ustęp 32

32. wzywa państwa członkowskie do tego, aby w ramach zrównoważonego rozwoju miast 
w większym niż dotychczas stopniu brały pod uwagę kulturę jakości urbanistycznej, a 
także dostępność przyzwoitych mieszkań w rozsądnej cenie jako czynniki decydujące 
o integracji społecznej i jakości życia w miastach;

Or. en

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 85
Ustęp 32 a (nowy)

32a. wzywa Radę, a w szczególności prezydencję słoweńską i francuską, do korzystania z 
postępu poczynionego podczas prezydencji niemieckiej i portugalskiej pod względem 
spójności terytorialnej oraz do dalszego przyjmowania wniosków w tym zakresie;
ponieważ dotychczas nacisk kładziono na miasta, relacje między miastem a wsią 
oraz planowanie, wyraża opinię, że w przyszłych inicjatywach należy w większym 
stopniu uwzględniać wymagania regionów o ograniczeniach terytorialnych takich 
jak wyspy, góry, tereny przygraniczne oraz bardzo odległe obszary o małej gęstości 
zaludnienia;

Or. el
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