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Τροπολογία 1
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το όραμα για το μέλλον 
των ευρωπαϊκών πόλεων στο οποίο 
θεμελιώνεται ο νέος Χάρτης των Αθηνών 
του 2003,

Or. pl

Τροπολογία 2
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το Σύμφωνο των 
Δημάρχων της 29ης Ιανουαρίου 2008,

Or. de

Τροπολογία 3
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον νέο Χάρτη των 
Αθηνών του 2003, που διακηρύχθηκε στη 
Λισαβόνα στις 20 Νοεμβρίου 2003 στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Πολεοδόμων,

Or. en
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Τροπολογία 4
Pierre Pribetich

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. εκτιμώντας ότι έχει αναγνωριστεί πως 
ενώ τα αστικά θέματα εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα των εθνικών, περιφερειακών 
και τοπικών αρχών, οι αστικές περιοχές 
διαδραματίζουν παρα ταύτα ρόλο κλειδί 
στην αποτελεσματική εφαρμογή των 
στρατηγικών της Λισαβόνας και του 
Γκέτεμπουργκ και συνιστούν άκρως 
σημαντικό μέρος της πολιτικής για τη 
συνοχή, για την οποία τα κοινοτικά 
θεσμικά όργανα φέρουν ευθύνη,

A. εκτιμώντας ότι έχει αναγνωριστεί πως 
ενώ τα αστικά θέματα εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα των εθνικών, περιφερειακών 
και τοπικών αρχών, οι αστικές περιοχές 
διαδραματίζουν παρα ταύτα ρόλο κλειδί 
στην αποτελεσματική εφαρμογή των 
στρατηγικών της Λισαβόνας και του 
Γκέτεμπουργκ και συνιστούν άκρως 
σημαντικό μέρος της και καταλαμβάνουν 
εξέχουσα θέση στην πολιτική για τη 
συνοχή, για την οποία τα κοινοτικά 
θεσμικά όργανα φέρουν ευθύνη,

Or. fr

Τροπολογία 5
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. εκτιμώντας ότι στόχος της ΕΕ, όπως 
ορίστηκε στο Χάρτη της Λειψίας, είναι να 
εξασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση σε ό,τι αφορά την εφαρμογή 
της πολιτικής για την ανάπτυξη των 
πόλεων προκειμένου να δημιουργηθούν 
αστικοί χώροι υψηλής ποιότητας, να 
εκσυγχρονιστούν οι μεταφορές, τα δίκτυα 
ενέργειας και πληροφόρησης, καθώς και 
να ενθαρρυνθεί η διά βίου μάθηση, η 
εκπαίδευση και η καινοτομία ιδιαίτερα σε 
εγκαταλειμμένα αστικά κέντρα και 
γειτονιές,

B. εκτιμώντας ότι στόχος της ΕΕ, όπως 
ορίστηκε στο Χάρτη της Λειψίας, είναι να 
εξασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση σε ό,τι αφορά την εφαρμογή 
της πολιτικής για την ανάπτυξη των 
πόλεων προκειμένου να δημιουργηθούν 
αστικοί χώροι υψηλής ποιότητας, να 
εκσυγχρονιστούν οι δημοτικές υπηρεσίες, 
οι μεταφορές, τα δίκτυα ενέργειας και 
πληροφόρησης, καθώς και να ενθαρρυνθεί 
η διά βίου μάθηση, η εκπαίδευση και η 
καινοτομία ιδιαίτερα σε εγκαταλειμμένα 
αστικά κέντρα και γειτονιές,

Or. pl
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Τροπολογία 6
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. εκτιμώντας ότι τόσο η διαδικασία 
κατάρτισης ευέλικτου, προσαρμόσιμου 
και δυναμικού «καταλόγου ελέγχου» για 
την εφαρμογή του Χάρτη της Λειψίας, ως 
βασική προϋπόθεση προκειμένου να 
καλυφθούν οι εξαιρετικά ποικίλες 
ανάγκες των διαφόρων ευρωπαϊκών 
πόλεων, όπως το έχει ήδη δρομολογήσει η 
γαλλική προεδρία, όσο και η περαιτέρω 
κατάρτιση σχεδίων ολοκληρωμένης 
αστικής ανάπτυξης ανά κράτος μέλος 
μπορούν να αποτελέσουν σοβαρό 
συμπλήρωμα για τη διαφώτιση σχετικά 
με τις επί μέρους καταστάσεις αλλά και 
για την ανάληψη πρωτοβουλιών με 
σαφείς στόχους,

Or. el

Τροπολογία 7
Pierre Pribetich

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. εκτιμώντας ότι το 80% των 492 
εκατομμυρίων κατοίκων της ΕΕ ζει σε 
πόλεις και ότι υφίστανται σημαντικές 
διαφορές ανάμεσα στα κράτη μέλη σε ό,τι 
αφορά την κατανομή του πληθυσμού στις 
αστικές, προαστιακές και αγροτικές 
περιοχές,

Δ. εκτιμώντας ότι το 80% των 492 
εκατομμυρίων κατοίκων της ΕΕ ζει σε 
πόλεις και ότι υφίστανται σημαντικές 
διαφορές ανάμεσα στα κράτη μέλη σε ό,τι 
αφορά την κατανομή του πληθυσμού στις 
αστικές, προαστιακές και αγροτικές 
περιοχές, αλλά ότι η Ένωση παρ’ όλα 
αυτά χαρακτηρίζεται από την 
πολυκεντρική ανάπτυξή της,

Or. fr
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Τροπολογία 8
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. εκτιμώντας ότι παρά το υψηλό 
ποσοστό πληθυσμού που ζει σε αστικές 
περιοχές, οι ανάγκες τους και τα 
συμφέροντά τους δεν εκπροσωπούνται 
πάντοτε επαρκώς στο επίπεδο των
πόρων, των έργων, των πρωτοβουλιών
και των στρατηγικών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

Or. es

Τροπολογία 9
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. εκτιμώντας ότι στις αστικές περιοχές 
παράγεται το 70-80% του ΑΕΠ της ΕΕ και 
οι πόλεις είναι γνωστό πως αποτελούν 
κέντρα καινοτομίας και κινητήρια δύναμη 
της περιφερειακής, εθνικής και κοινοτικής 
ανάπτυξης,

E. εκτιμώντας ότι στις αστικές περιοχές 
παράγεται το 70-80% του ΑΕΠ της ΕΕ και 
οι πόλεις είναι γνωστό πως αποτελούν 
κέντρα καινοτομίας και κινητήρια δύναμη 
της περιφερειακής, εθνικής και κοινοτικής 
ανάπτυξης, αλλά ότι οι πόλεις είναι 
αντιθέτως υπεύθυνες για ποσοστό 
μεγαλύτερο του 75% της παγκόσμιας 
κατανάλωσης ενέργειας και ότι παράγουν 
το 80% των αερίων του θερμοκηπίου 
λόγω της παραγωγής ενέργειας, των 
μεταφορών, των βιομηχανιών και της 
θέρμανσης,

Or. de
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Τροπολογία 10
Rumiana Jeleva

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Eα. εκτιμώντας ότι η τάση 
αστικοποίησης εντείνεται από την 
εσωτερική μετανάστευση προς τις 
πρωτεύουσες και άλλα μητροπολιτικά 
κέντρα· ότι η επακόλουθη αύξηση του 
πληθυσμού συνιστά τεράστια επιβάρυνση 
για τις πόλεις που μεγεθύνονται, εφόσον 
καλούνται να διαχειριστούν 
πολλαπλασιαζόμενες ανάγκες όσον αφορά 
την επεξεργασία των αποβλήτων, τη 
στέγαση, την εκπαίδευση και την 
απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 11
Rumiana Jeleva

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Eβ. εκτιμώντας ότι η τάση 
αστικοποίησης, που δεν παύει να 
εντείνεται, έχει σημαντικό αντίκτυπο στις 
αγροτικές περιοχές όπου η επακόλουθη
μείωση του πληθυσμού και οι απώλειες 
σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, 
εργαζομένων, καταναλωτών και 
σπουδαστών δημιουργούν σοβαρά 
προβλήματα,

Or. en
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Τροπολογία 12
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. εκτιμώντας ότι παρά το γεγονός πως 
υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές, θεσμικές 
και συνταγματικές ρυθμίσεις στα κράτη 
μέλη, οι αστικές περιοχές της ΕΕ 
αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις και 
ευκαιρίες, πράγμα που αποδεικνύει πως 
χρειάζεται αμοιβαία συνεργασία,

Ζ. εκτιμώντας ότι παρά το γεγονός πως 
υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές, θεσμικές 
και συνταγματικές ρυθμίσεις στα κράτη 
μέλη, οι αστικές περιοχές της ΕΕ 
αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις και 
ευκαιρίες, πράγμα που αποδεικνύει πως 
χρειάζεται αμοιβαία συνεργασία και 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών,

Or. es

Τροπολογία 13
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. εκτιμώντας ότι παρά το γεγονός πως 
υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές, θεσμικές 
και συνταγματικές ρυθμίσεις στα κράτη 
μέλη, οι αστικές περιοχές της ΕΕ 
αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις και 
ευκαιρίες, πράγμα που αποδεικνύει πως 
χρειάζεται αμοιβαία συνεργασία, 

Ζ. εκτιμώντας ότι παρά το γεγονός πως 
υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές, θεσμικές 
και συνταγματικές ρυθμίσεις στα κράτη 
μέλη, οι αστικές περιοχές της ΕΕ 
αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις και 
ευκαιρίες στις οποίες πρέπει να 
ανταποκριθούν, πράγμα που αποδεικνύει 
πως χρειάζεται αμοιβαία συνεργασία και 
προσφυγή σε ορθές πρακτικές,

Or. pl
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Τροπολογία 14
Pierre Pribetich

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. εκτιμώντας ότι, προκειμένου να 
μετρηθεί η πρόοδος και να εντοπιστούν 
τα προβλήματα των αστικών περιοχών, 
είναι απαραίτητο να υπάρχουν λεπτομερή 
στατιστικά δεδομένα,

Or. fr

Τροπολογία 15
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. εκτιμώντας ότι η κοινοτική χωροταξική 
ανάπτυξη αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της 
οικονομικής αναδιάρθρωσης, της υψηλής 
ανεργίας, της έλλειψης και συμφόρησης 
των μέσων μεταφοράς, του προβλήματος 
των περιορισμένων χρησιμοποιήσιμων 
εκτάσεων το οποίο επιδεινώνεται από την 
άναρχη αστική επέκταση, του μειούμενου
και γηράσκοντος πληθυσμού, της αύξησης 
της μετανάστευσης, του κοινωνικού 
αποκλεισμού, των υψηλών και 
αυξανόμενων ποσοστών 
εγκληματικότητας, της "γκετοποίησης"
ορισμένων περιοχών των πόλεων, των υπό 
κατάρρευση οικιών, της επιδείνωσης της 
ποιότητας ζωής στις εγκαταλειμμένες 
γειτονιές, της ανεπάρκειας  πάρκων και 
χώρων αναψυχής, της περιβαλλοντικής 
ρύπανσης, του ελέγχου των υδάτινων 
πόρων και της διαχείρισης των 
απορρημάτων και της ανάγκης για 
εξασφαλισμένη ενέργεια,

Η. εκτιμώντας ότι η κοινοτική χωροταξική 
ανάπτυξη αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της 
οικονομικής αναδιάρθρωσης, των έντονων 
διακυμάνσεων στην αγορά εργασίας, της 
έλλειψης και συμφόρησης των μέσων 
μεταφοράς, του προβλήματος των 
περιορισμένων χρησιμοποιήσιμων 
εκτάσεων το οποίο επιδεινώνεται από την 
άναρχη αστική επέκταση, της απειλής για 
τη δημοκρατία που συνιστά η μείωση του 
πληθυσμού, του γηράσκοντος πληθυσμού, 
της αύξησης της μετανάστευσης, του 
κοινωνικού αποκλεισμού, των υψηλών και 
αυξανόμενων ποσοστών 
εγκληματικότητας, της εμφάνισης γκέτο 
σε ορισμένες περιοχές των πόλεων, της 
ύπαρξης περιοχών που καταλαμβάνονται 
από μη συμβατικές οικοδομικές μορφές, 
των υπό κατάρρευση οικιών, της 
επιδείνωσης της ποιότητας ζωής στις 
εγκαταλειμμένες γειτονιές, της 
ανεπάρκειας  πάρκων και χώρων 
αναψυχής, της περιβαλλοντικής ρύπανσης, 
του ελέγχου των υδάτινων πόρων και της 
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διαχείρισης των απορρημάτων και της 
ανάγκης για εξασφαλισμένη ενέργεια,

Or. pl

Τροπολογία 16
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. εκτιμώντας ότι η κοινοτική χωροταξική 
ανάπτυξη αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της 
οικονομικής αναδιάρθρωσης, της υψηλής 
ανεργίας, της έλλειψης και συμφόρησης 
των μέσων μεταφοράς, του προβλήματος 
των περιορισμένων χρησιμοποιήσιμων 
εκτάσεων το οποίο επιδεινώνεται από την 
άναρχη αστική επέκταση, του μειούμενου 
και γηράσκοντος πληθυσμού, της αύξησης 
της μετανάστευσης, του κοινωνικού 
αποκλεισμού, των υψηλών και 
αυξανόμενων ποσοστών 
εγκληματικότητας, της "γκετοποίησης" 
ορισμένων περιοχών των πόλεων, των υπό 
κατάρρευση οικειών, της επιδείνωσης της 
ποιότητας ζωής στις εγκαταλειμμένες 
γειτονιές, της ανεπάρκειας  πάρκων και 
χώρων αναψυχής, της περιβαλλοντικής 
ρύπανσης, του ελέγχου των υδάτινων 
πόρων και της διαχείρισης των 
απορριμάτων και της ανάγκης για 
εξασφαλισμένη ενέργεια,

H. εκτιμώντας ότι η κοινοτική χωροταξική 
ανάπτυξη αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της 
οικονομικής αναδιάρθρωσης, της υψηλής 
ανεργίας, της έλλειψης και συμφόρησης 
των μέσων μεταφοράς, του προβλήματος 
των περιορισμένων χρησιμοποιήσιμων 
εκτάσεων το οποίο επιδεινώνεται από την 
άναρχη αστική επέκταση, του μειούμενου 
και γηράσκοντος πληθυσμού, την 
ερήμωση των αγροτικών περιοχών και 
των μικρών πόλεων προς όφελος των 
μεγάλων αστικών κέντρων, της αύξησης 
της μετανάστευσης, του κοινωνικού 
αποκλεισμού, των υψηλών και 
αυξανόμενων ποσοστών 
εγκληματικότητας, της "γκετοποίησης" 
ορισμένων περιοχών των πόλεων, των υπό 
κατάρρευση οικειών, της επιδείνωσης της 
ποιότητας ζωής στις εγκαταλειμμένες 
γειτονιές, της ανεπάρκειας  πάρκων και 
χώρων αναψυχής, της περιβαλλοντικής 
ρύπανσης, του ελέγχου των υδάτινων 
πόρων και της διαχείρισης των 
απορριμάτων και των λυμάτων και της 
ανάγκης για εφοδιασμό και 
αποτελεσματική χρήση της
εξασφαλισμένης ενέργειας,

Or. es
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Τροπολογία 17
Jean Marie Beaupuy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. εκτιμώντας ότι η κοινοτική χωροταξική 
ανάπτυξη αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της 
οικονομικής αναδιάρθρωσης, της υψηλής 
ανεργίας, της έλλειψης και συμφόρησης 
των μέσων μεταφοράς, του προβλήματος 
των περιορισμένων χρησιμοποιήσιμων 
εκτάσεων το οποίο επιδεινώνεται από την 
άναρχη αστική επέκταση, του μειούμενου 
και γηράσκοντος πληθυσμού, της αύξησης 
της μετανάστευσης, του κοινωνικού 
αποκλεισμού, των υψηλών και 
αυξανόμενων ποσοστών 
εγκληματικότητας, της "γκετοποίησης" 
ορισμένων περιοχών των πόλεων, των υπό 
κατάρρευση οικειών, της επιδείνωσης της 
ποιότητας ζωής στις εγκαταλειμμένες 
γειτονιές, της ανεπάρκειας  πάρκων και 
χώρων αναψυχής, της περιβαλλοντικής 
ρύπανσης, του ελέγχου των υδάτινων 
πόρων και της διαχείρισης των 
απορρημάτων και της ανάγκης για 
εξασφαλισμένη ενέργεια,

Η. εκτιμώντας ότι η κοινοτική χωροταξική 
ανάπτυξη αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της 
οικονομικής αναδιάρθρωσης, της υψηλής 
ανεργίας, της έλλειψης και συμφόρησης 
των δημόσιων μέσων μεταφοράς, του 
προβλήματος των περιορισμένων 
χρησιμοποιήσιμων εκτάσεων το οποίο 
επιδεινώνεται από την άναρχη αστική 
επέκταση, του μειούμενου και 
γηράσκοντος πληθυσμού, της αύξησης της 
μετανάστευσης, του κοινωνικού 
αποκλεισμού, των υψηλών και 
αυξανόμενων ποσοστών 
εγκληματικότητας, της "γκετοποίησης" 
ορισμένων περιοχών των πόλεων, των υπό 
κατάρρευση οικειών, της επιδείνωσης της 
ποιότητας ζωής στις εγκαταλειμμένες 
γειτονιές, της ανεπάρκειας  πάρκων και 
χώρων αναψυχής, της περιβαλλοντικής 
ρύπανσης, του ελέγχου των υδάτινων 
πόρων και της διαχείρισης των 
απορρημάτων και της ανάγκης για 
εξασφαλισμένη ενέργεια,

Or. fr

Τροπολογία 18
Pierre Pribetich

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. εκτιμώντας ότι η ανταλλαγή 
εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών σε 
θέματα ανάπτυξης των ευρωπαϊκών 
πόλεων συνιστά θεμελιώδες στοιχείο για 
την αντιμετώπιση του παγκόσμιου 
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ανταγωνισμού,

Or. fr

Τροπολογία 19
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. εκτιμώντας ότι η συντονισμένη
διακυβέρνηση και συγκεκριμένα η 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση με όλους τους 
σχετικούς φορείς θα μπορούσε να μειώσει
τα υφιστάμενα προβλήματα και να 
οδηγήσει σε μια επέκταση των πόλεων που 
θα ελέγχεται με έναν ολοκληρωμένο ο 
οποίος θα προβλέπει συνεργασία που θα 
λαμβάνει υπόψη τις προαστιακές περιοχές, 
τη γειτνίαση με αγροτικές εκτάσεις, και ο 
οποίος θα συμμορφούται προς τις 
σύγχρονες μεθόδους χωροταξικού 
σχεδιασμού, όπως η 
καλοπρογραμματισμένη ανάπτυξη, ο νέος
χωροταξικός σχεδιασμός και η ευφυής 
πολεοδομία,

Θ. εκτιμώντας ότι η διακυβέρνηση με τη 
βοήθεια σύγχρονων ηλεκτρονικών 
τεχνολογιών και συγκεκριμένα η 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, σε 
συντονισμό με όλους τους σχετικούς 
φορείς, θα μπορούσε να μειώσει σε μεγάλο 
βαθμό τα υφιστάμενα προβλήματα και να 
οδηγήσει σε μια επέκταση των πόλεων που 
θα ελέγχεται με έναν ολοκληρωμένο ο 
οποίος θα προβλέπει συνεργασία που θα 
λαμβάνει υπόψη τις προαστιακές περιοχές, 
τη γειτνίαση με αγροτικές εκτάσεις, και ο 
οποίος θα συμμορφούται προς τις 
σύγχρονες μεθόδους χωροταξικού 
σχεδιασμού, όπως η 
καλοπρογραμματισμένη ανάπτυξη, ο νέος
σχεδιασμός χρήσης γης και η ευφυής 
πολεοδομία,

Or. pl

Τροπολογία 20
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. εκτιμώντας ότι οι πολεοδομικές 
παρμεβάσεις ευνοούν ιδιαίτερα τη 
συμμετοχή των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και η πολιτική συνοχής 
προσανατολίζεται όλο και περισσότερο 
προς την προώθηση του ανταγωνιστικού 

Ι. εκτιμώντας ότι οι πολεοδομικές 
παρμεβάσεις ευνοούν ιδιαίτερα τη 
συμμετοχή των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, ιδίως δε στον τομέα των 
υπηρεσιών, και η πολιτική συνοχής 
προσανατολίζεται όλο και περισσότερο 
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πλεονεκτήματος των πόλεων, προς την προώθηση του ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος των πόλεων,

Or. pl

Τροπολογία 21
Jean Marie Beaupuy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. εκτιμώντας ότι οι ΜΜΕ, ιδιαίτερα οι 
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και 
οι βιοτεχνικές και εμπορικές 
δραστηριότητες συνιστούν ουσιαστικό 
πλεονέκτημα για τη διατήρηση των 
δραστηριοτήτων στα αστικά κέντρα και 
συγκεκριμένα για την κοινωνική 
ισορροπία στις συνοικίες, και ότι οι 
αστικές πολιτικές σε θέματα ρύθμισης 
των μεταφορών, εμπορικής 
δραστηριότητας, ρύθμισης της έγγειας 
ιδιοκτησίας και αύξησης του κόστους της 
κατοικίας, ή αντιθέτως η απουσία 
ισόρροπης πολιτικής, συχνά προκαλούν 
την εξαφάνιση οικονομικών
δραστηριοτήτων και την αραίωση των 
δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών στα 
άτομα,

Or. fr

Τροπολογία 22
Pierre Pribetich

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. εκτιμώντας ότι η αλλαγή του κλίματος 
αποτελεί για τις αστικές περιοχές τη 
μεγαλύτερη πρόκληση του 21ου αιώνα,
τόσο όσον αφορά την ανανέωση του 
αποθέματος παλαιών κατοικιών όσο και 
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ως προς τους νέους τρόπους μετακίνησης 
και τις αστικές υποδομές,

Or. fr

Τροπολογία 23
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. εκτιμώντας ότι είναι αναγκαίο να 
εξακολουθήσει η ενίσχυση της εταιρικής 
σχέσης μεταξύ των αστικών και των 
αγροτικών περιοχών, εφόσον οι πρώτες 
έχουν τη δυνατότητα να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στην αρμονική και 
ολοκληρωμένη ανάπτυξη των 
περιφερειών τους σε μια προοπτική 
εδαφικής συνοχής και ισόρροπης 
περιφερειακής ανάπτυξης,

Or. en

Τροπολογία 24
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει πόσο σημαντική είναι η αειφόρος 
αστική ανάπτυξη και η συμβολή των 
αστικών περιοχών στην περιφερειακή 
ανάπτυξη και ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογεί σε τακτική βάση, να μετρά, να 
αντιπαραβάλει και να συζητά τον 
αντίκτυπο των κοινοτικών πολιτικών επί 
της κατάστασης των αστικών περιοχών 
από οικονομικής και κοινωνικής άποψης 
καθώς και υγείας, μεταφορών, 
περιβάλλοντος και ασφάλειας·

1. τονίζει πόσο σημαντική είναι η αειφόρος 
αστική ανάπτυξη και η συμβολή των 
αστικών περιοχών στην περιφερειακή 
ανάπτυξη και ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογεί σε τακτική βάση, να μετρά, να 
αντιπαραβάλει και να συζητά τον 
αντίκτυπο των κοινοτικών πολιτικών επί 
της κατάστασης των αστικών περιοχών 
από οικονομικής και κοινωνικής άποψης –
κυρίως δε όσον αφορά τα εκπαιδευτικά 
και πολιτισμικά προβλήματα–, καθώς και 
από άποψη υγείας, μεταφορών, 
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περιβάλλοντος και ασφάλειας·

Or. pl

Τροπολογία 25
Jean Marie Beaupuy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ανησυχία του μήπως η 
αστική διάσταση ληφθεί ανεπαρκώς υπόψη 
από ορισμένα κράτη μέλη και ζητεί από 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη σε 
συνεργασία με τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές να αναλύουν και αξιολογούν 
τον αντίκτυπο της ενσωμάτωσης της 
πρωτοβουλίας URBAN στις επιμέρους 
πολιτικές και τακτικά να ελέγχουν και 
εξετάζουν την εκτέλεση των κοινοτικών 
κεφαλαίων στις αστικές περιοχές·

2. εκφράζει την ανησυχία του μήπως η
αστική διάσταση ληφθεί ανεπαρκώς υπόψη
από ορισμένα κράτη μέλη, και ζητεί από 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη σε 
συνεργασία με τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές να αναλύουν και αξιολογούν 
τον αντίκτυπο της ενσωμάτωσης της 
διάστασης της πρωτοβουλίας URBAN 
στις επιμέρους πολιτικές και τακτικά να 
ελέγχουν και εξετάζουν την εκτέλεση των 
κοινοτικών κεφαλαίων στις αστικές 
περιοχές·

Or. fr

Τροπολογία 26
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ανησυχία του μήπως η 
αστική διάσταση ληφθεί ανεπαρκώς υπόψη 
από ορισμένα κράτη μέλη και ζητεί από 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη σε 
συνεργασία με τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές να αναλύουν και αξιολογούν 
τον αντίκτυπο της ενσωμάτωσης της 
πρωτοβουλίας URBAN στις επιμέρους 
πολιτικές και τακτικά να ελέγχουν και 
εξετάζουν την εκτέλεση των κοινοτικών 
κεφαλαίων στις αστικές περιοχές·

2. εκφράζει την ανησυχία του μήπως η 
αστική διάσταση ληφθεί ανεπαρκώς υπόψη 
από ορισμένα κράτη μέλη στο πλαίσιο της 
εφαρμογής της πολιτικής συνοχής και 
ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
σε συνεργασία με τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές να αναλύουν και αξιολογούν 
τον αντίκτυπο της ενσωμάτωσης της 
πρωτοβουλίας URBAN στις επιμέρους 
πολιτικές και τακτικά να ελέγχουν και 
εξετάζουν την εκτέλεση των κοινοτικών 
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κεφαλαίων στις αστικές περιοχές·

Or. pl

Τροπολογία 27
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ανησυχία του μήπως η 
αστική διάσταση ληφθεί ανεπαρκώς υπόψη 
από ορισμένα κράτη μέλη και ζητεί από 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη σε 
συνεργασία με τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές να αναλύουν και αξιολογούν 
τον αντίκτυπο της ενσωμάτωσης της 
πρωτοβουλίας URBAN στις επιμέρους 
πολιτικές και τακτικά να ελέγχουν και 
εξετάζουν την εκτέλεση των κοινοτικών 
κεφαλαίων στις αστικές περιοχές·

2. εκφράζει την ανησυχία του μήπως η 
αστική διάσταση ληφθεί ανεπαρκώς υπόψη 
από ορισμένα κράτη μέλη και ζητεί από 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη σε 
συνεργασία με τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές να αναλύουν και αξιολογούν 
τον αντίκτυπο της ενσωμάτωσης της 
πρωτοβουλίας URBAN στις επιμέρους 
πολιτικές και να ελέγχουν και εξετάζουν 
τον αντίκτυπο της εκτέλεσης των 
κοινοτικών κεφαλαίων στις αστικές 
περιοχές·

Or. pl

Τροπολογία 28
Pierre Pribetich

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ανησυχία του μήπως η 
αστική διάσταση ληφθεί ανεπαρκώς υπόψη 
από ορισμένα κράτη μέλη και ζητεί από 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη σε 
συνεργασία με τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές να αναλύουν και αξιολογούν 
τον αντίκτυπο της ενσωμάτωσης της 
πρωτοβουλίας URBAN στις επιμέρους 
πολιτικές και τακτικά να ελέγχουν και 
εξετάζουν την εκτέλεση των κοινοτικών 
κεφαλαίων στις αστικές περιοχές·

2. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη 
καλούνται, και δεν υποχρεούνται, να 
ενσωματώσουν την αειφόρο αστική 
ανάπτυξη ως στρατηγική προτεραιότητα 
και εκφράζει συνεπώς την ανησυχία του 
μήπως η αστική διάσταση ληφθεί 
ανεπαρκώς υπόψη από ορισμένα κράτη 
μέλη· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη σε συνεργασία με τις περιφερειακές 
και τοπικές αρχές να αναλύουν και 
αξιολογούν τον αντίκτυπο της 
ενσωμάτωσης της πρωτοβουλίας URBAN 
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στις επιμέρους πολιτικές και τακτικά να 
ελέγχουν και εξετάζουν την εκτέλεση των 
κοινοτικών κεφαλαίων στις αστικές 
περιοχές·

Or. fr

Τροπολογία 29
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. εφιστά την προσοχή στις θετικές 
εμπειρίες της κοινοτικής πρωτοβουλίας 
URBAN όσον αφορά την εταιρική σχέση, 
την ολοκληρωμένη προσέγγιση από κάτω 
προς τα πάνω, δεδομένου ότι συνέβαλαν 
σημαντικά στην αποτελεσματικότητα και 
στην επάρκεια των επιλεχθέντων έργων·
απαιτεί να λαμβάνονται υπόψη αυτά τα 
κεκτημένα στην αστική διάσταση της 
βοήθειας που παρέχουν τα διαρθρωτικά 
ταμεία, καθώς και να 
συμπεριλαμβάνονται συγκρίσιμοι 
μηχανισμοί στην ενσωμάτωση της 
διάστασης της αειφόρου αστικής 
ανάπτυξης, προκειμένου να μπορέσουν 
περισσότερες πόλεις να επωφεληθούν από 
αυτή·

Or. de

Τροπολογία 30
Jean Marie Beaupuy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει την άποψη ότι δεν θα ήταν 
ενδεδειγμένο να εγκριθεί ένας κοινός 
ορισμός των "αστικών περιοχών" καθώς 
κάτι τέτοιο δεν θα ελάμβανε επαρκώς 

3. εκφράζει την άποψη ότι δεν θα ήταν 
ενδεδειγμένο να εγκριθεί ένας κοινός 
ορισμός των "αστικών περιοχών" καθώς 
κάτι τέτοιο δεν θα ελάμβανε επαρκώς 
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υπόψη την ποικιλία των καταστάσεων στα 
κράτη μέλη και στις περιφέρειες και ως εκ 
τούτου είναι της άποψης πως 
οποιοσδήποτε υποχρεωτικός ορισμός και 
προσδιορισμός των αστικών περιοχών 
πρέπει να αφεθεί στα κράτη μέλη σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας·

υπόψη την ποικιλία των καταστάσεων στα 
κράτη μέλη και στις περιφέρειες και ως εκ 
τούτου είναι της άποψης πως 
οποιοσδήποτε υποχρεωτικός ορισμός και 
προσδιορισμός των αστικών περιοχών 
πρέπει να αφεθεί στα κράτη μέλη σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας βάσει 
κοινών ευρωπαϊκών δεικτών·

Or. fr

Τροπολογία 31
Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει την άποψη ότι δεν θα ήταν 
ενδεδειγμένο να εγκριθεί ένας κοινός 
ορισμός των "αστικών περιοχών", καθώς 
κάτι τέτοιο δεν θα ελάμβανε επαρκώς 
υπόψη την ποικιλία των καταστάσεων 
στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες και 
ως εκ τούτου είναι της άποψης πως 
οποιοσδήποτε υποχρεωτικός ορισμός και 
προσδιορισμός των αστικών περιοχών 
πρέπει να αφεθεί στα κράτη μέλη 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας·

3. ζητεί από την Επιτροπή και από τα 
κράτη μέλη να εξετάσουν εάν είναι 
δυνατόν να θεσπισθεί ένας κοινός ορισμός 
των "αστικών περιοχών" καλεί την 
Επιτροπή να υποστηρίξει αυτή τη 
διαδικασία διατυπώνοντας 
εποικοδομητικές προτάσεις·

Or. de

Τροπολογία 32
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει την άποψη ότι δεν θα ήταν
ενδεδειγμένο να εγκριθεί ένας κοινός 
ορισμός των "αστικών περιοχών" καθώς 
κάτι τέτοιο δεν θα ελάμβανε επαρκώς 
υπόψη την ποικιλία των καταστάσεων στα 
κράτη μέλη και στις περιφέρειες και ως εκ 

3. εκφράζει την άποψη ότι θα ήταν
περίπλοκο να εγκριθεί ένας κοινός ορισμός 
των "αστικών περιοχών" καθώς κάτι τέτοιο 
δύσκολα θα συγκέντρωνε την ποικιλία των 
καταστάσεων στα κράτη μέλη και στις 
περιφέρειες και ως εκ τούτου είναι της 
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τούτου είναι της άποψης πως 
οποιοσδήποτε υποχρεωτικός ορισμός και 
προσδιορισμός των αστικών περιοχών 
πρέπει να αφεθεί στα κράτη μέλη 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας·

άποψης πως οποιοσδήποτε υποχρεωτικός 
ορισμός και προσδιορισμός των αστικών 
περιοχών πρέπει να καθορίζει ελάχιστες 
κοινές παραμέτρους·

Or. es

Τροπολογία 33
Pierre Pribetich

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει την άποψη ότι δεν θα ήταν 
ενδεδειγμένο να εγκριθεί ένας κοινός 
ορισμός των "αστικών περιοχών" καθώς 
κάτι τέτοιο δεν θα ελάμβανε επαρκώς 
υπόψη την ποικιλία των καταστάσεων στα 
κράτη μέλη και στις περιφέρειες και ως εκ 
τούτου είναι της άποψης πως 
οποιοσδήποτε υποχρεωτικός ορισμός και 
προσδιορισμός των αστικών περιοχών 
πρέπει να αφεθεί στα κράτη μέλη σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας·

3. εκφράζει την άποψη ότι δεν θα ήταν 
ενδεδειγμένο να εγκριθεί ένας κοινός 
ορισμός των "αστικών περιοχών" και 
γενικότερα του όρου "αστικός",καθώς 
κάτι τέτοιο δεν θα ελάμβανε επαρκώς 
υπόψη την ποικιλία των καταστάσεων στα 
κράτη μέλη και στις περιφέρειες και ως εκ 
τούτου είναι της άποψης πως 
οποιοσδήποτε υποχρεωτικός ορισμός και 
προσδιορισμός των αστικών περιοχών 
πρέπει να αφεθεί στα κράτη μέλη σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας·

Or. fr

Τροπολογία 34
Rumiana Jeleva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν όλα 
τα απαραίτητα μέτρα για να στηρίξουν 
τις πρωτεύουσές τους και τα άλλα 
μητροπολιτικά κέντρα στις προσπάθειες 
που καταβάλλουν για να ανταποκριθούν 
στις νέες προκλήσεις που θέτει η 
αστικοποίηση και η αύξηση του 
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πληθυσμού, κυρίως όσον αφορά τη 
διαχείριση των αποβλήτων, τη στέγαση,
την απασχόληση και την εκπαίδευση·

Or. en

Τροπολογία 35
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. στο πλαίσιο αυτό, και δεδομένου ότι 
οι διαφορετικές συνταγματικές ρυθμίσεις 
των κρατών μελών είναι φανερό πως εκ 
φύσεως δεν συνάδουν με μεθοδολογίες 
εναρμόνισης, παρά την αποδοτικότητα 
των διαφορετικών επιπέδων 
διακυβέρνησης, θα ήταν χρήσιμο, με 
διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης, τα 
κράτη μέλη να ορίσουν κατά περίπτωση 
την αστική διάσταση όπως την 
αντιλαμβάνονται, ώστε να υπάρχει 
ισχυρότερη εσωτερική εναρμόνιση και 
καλύτερη διαδραστικότητα με την 
Επιτροπή·

Or. el

Τροπολογία 36
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
η δυνατότητα της μεταβίβασης, 
ενδεχομένως μέσω γενικών επιδοτήσεων 
προς τις δημοτικές αρχές στο πλαίσιο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί πλήρως μέχρι σήμερα και 
είναι πεπεισμένο πως πρέπει να εξετασθεί 

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
η δυνατότητα της μεταβίβασης, 
ενδεχομένως μέσω γενικών επιδοτήσεων 
προς τις δημοτικές αρχές στο πλαίσιο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί πλήρως μέχρι σήμερα και 
είναι πεπεισμένο πως πρέπει να εξετασθεί 
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το ενδεχόμενο να ανατεθεί με σαφή τρόπο 
στις αστικές περιοχές ο ρόλος του 
μεσάζοντα στο πλαίσιο της προσέγγισης 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης κατά την 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού, και 
είναι της άποψης ότι πρέπει να είναι 
υποχρεωτική η αστική διάσταση και η 
μεταβίβαση στην περιφερειακή πολιτική·

το ενδεχόμενο να ανατεθεί με σαφή τρόπο 
στις αστικές περιοχές ο ρόλος του 
μεσάζοντα στο πλαίσιο της προσέγγισης 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης κατά την 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού· 
επιμένει ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί η 
μεταβίβαση της αστικής διάστασης της
περιφερειακής πολιτικής·

Or. es

Τροπολογία 37
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
η δυνατότητα της μεταβίβασης, 
ενδεχομένως μέσω γενικών επιδοτήσεων 
προς τις δημοτικές αρχές στο πλαίσιο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί πλήρως μέχρι σήμερα και 
είναι πεπεισμένο πως πρέπει να εξετασθεί 
το ενδεχόμενο να ανατεθεί με σαφή τρόπο 
στις αστικές περιοχές ο ρόλος του 
μεσάζοντα στο πλαίσιο της προσέγγισης 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης κατά την 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού, και 
είναι της άποψης ότι πρέπει να είναι 
υποχρεωτική η αστική διάσταση και η 
μεταβίβαση στην περιφερειακή πολιτική·

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
η δυνατότητα της μεταβίβασης, 
ενδεχομένως μέσω γενικών επιδοτήσεων 
προς τις δημοτικές αρχές στο πλαίσιο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί πλήρως μέχρι σήμερα και 
είναι πεπεισμένο πως πρέπει να εξετασθεί 
το ενδεχόμενο να ανατεθεί με σαφή τρόπο 
στις αστικές περιοχές ο ρόλος του 
μεσάζοντα στο πλαίσιο της προσέγγισης 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης κατά την 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού·

Or. de

Τροπολογία 38
Antonio De Blasio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
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η δυνατότητα της μεταβίβασης, 
ενδεχομένως μέσω γενικών επιδοτήσεων 
προς τις δημοτικές αρχές στο πλαίσιο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί πλήρως μέχρι σήμερα και 
είναι πεπεισμένο πως πρέπει να εξετασθεί 
το ενδεχόμενο να ανατεθεί με σαφή τρόπο 
στις αστικές περιοχές ο ρόλος του 
μεσάζοντα στο πλαίσιο της προσέγγισης 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης κατά την 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού, και 
είναι της άποψης ότι πρέπει να είναι 
υποχρεωτική η αστική διάσταση και η 
μεταβίβαση στην περιφερειακή πολιτική·

η δυνατότητα της μεταβίβασης, 
ενδεχομένως μέσω γενικών επιδοτήσεων 
προς τις δημοτικές αρχές στο πλαίσιο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί πλήρως μέχρι σήμερα και 
είναι πεπεισμένο πως πρέπει να εξετασθεί 
το ενδεχόμενο να ανατεθεί με σαφή τρόπο 
στις αστικές περιοχές ο ρόλος του 
μεσάζοντα στο πλαίσιο της προσέγγισης 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης κατά την 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού, και 
είναι της άποψης ότι πρέπει να είναι 
υποχρεωτική η αστική διάσταση και η 
μεταβίβαση στην περιφερειακή πολιτική·
πρέπει να αποφευχθεί το ενδεχόμενο η 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων να επιφέρει 
την αποδιάρθρωση της περιφερειακής 
πολιτικής, και για τον λόγο αυτόν θα 
πρέπει να ρυθμιστούν με σύνεση οι 
λεπτομέρειες εφαρμογής της μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων·

Or. hu

Τροπολογία 39
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
η δυνατότητα της μεταβίβασης, 
ενδεχομένως μέσω γενικών επιδοτήσεων 
προς τις δημοτικές αρχές στο πλαίσιο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί πλήρως μέχρι σήμερα και 
είναι πεπεισμένο πως πρέπει να εξετασθεί 
το ενδεχόμενο να ανατεθεί με σαφή τρόπο 
στις αστικές περιοχές ο ρόλος του 
μεσάζοντα στο πλαίσιο της προσέγγισης 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης κατά την 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού, και 
είναι της άποψης ότι πρέπει να είναι 

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
η δυνατότητα της μεταβίβασης, 
ενδεχομένως μέσω γενικών επιδοτήσεων 
προς τις δημοτικές αρχές στο πλαίσιο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί πλήρως μέχρι σήμερα και 
είναι πεπεισμένο πως πρέπει να εξετασθεί 
το ενδεχόμενο να ανατεθεί με σαφή τρόπο 
στις αστικές περιοχές ο ρόλος του 
μεσολαβητή στο πλαίσιο της προσέγγισης 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης κατά την 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού, και 
είναι της άποψης ότι πρέπει να είναι 
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υποχρεωτική η αστική διάσταση και η 
μεταβίβαση στην περιφερειακή πολιτική·

υποχρεωτική η αστική διάσταση και η 
μεταβίβαση στην περιφερειακή πολιτική·

Or. pl

Τροπολογία 40
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν 
τη δυνατότητα να αναθέτουν, στις πόλεις, 
τη διαχείριση των ενισχύσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που προορίζονται 
για την υλοποίηση δράσεων με στόχο την 
επίτευξη αειφόρου αστικής ανάπτυξης· η 
πτυχή αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, 
εφόσον αφορά την αντιμετώπιση των 
κατά κύριο λόγο τοπικών προκλήσεων, 
όπως είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός και 
η έλλειψη πρόσβασης σε βασικές 
υπηρεσίες και στην κάλυψη των
θεμελιωδών αναγκών, όπως η στέγαση με 
προσιτό κόστος· εκτιμά ότι οι πόλεις θα 
πρέπει να είναι αρμόδιες για την 
αναληφθείσα δράση από τον σχεδιασμό 
της έως τη δρομολόγησή της·

Or. es

Τροπολογία 41
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. στο πλαίσιο αυτό, θεωρεί σκόπιμη την 
προτροπή, προς το σύνολο των κρατών 
μελών, να εξετάσουν την πιθανότητα 
θεσμοθέτησης μητροπολιτικών δήμων, 
όπου δεν υπάρχουν, οι οποίοι θα 
λειτουργούν, μεταξύ άλλων, και ως 
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δίκτυα αστικής συνοχής, διαλόγου και 
συνεργασίας· 

Or. el

Τροπολογία 42
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. θεωρεί δεδομένο ότι η αειφόρος 
αστική ανάπτυξη προϋποθέτει μια 
ολοκληρωμένη καθολική προσέγγιση, η 
οποία μπορεί να βρει εφαρμογή μόνο εάν 
συνεργαστούν οι παράγοντες των 
διαφόρων πολιτικών και διοικητικών 
δομών· απαιτεί η διάθεση των πόρων των
διαρθρωτικών ταμείων, το ταχύτερο 
δυνατόν και το αργότερο για την 
τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού μετά 
το 2013, να εξαρτηθεί υποχρεωτικά από 
την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης
προσέγγισης·

Or. de

Τροπολογία 43
Pierre Pribetich

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. επιμένει ότι η μεταβίβαση συνιστά 
σημαντικό μέσο για τη βελτίωση της 
διοικητικής ικανότητας τοπικής 
διαχείρισης και για την εδαφική και 
ευρωπαϊκή ανάπτυξη·

Or. fr
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Τροπολογία 44
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει το πόσο σημαντική είναι μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση για το 
χωροταξικό σχεδιασμό· προτείνει δε 
οποιαδήποτε κρατική στήριξη αστικής 
ανάπτυξης να βασίζεται σε ολοκληρωμένα 
σχέδια αστικής ανάπτυξης και ζητεί από 
την Επιτροπή να χαράξει κατευθυντήριες 
γραμμές με συστάσεις και παραδείγματα 
χρηστής πρακτικής για ολοκληρωμένα 
σχέδια αστικής ανάπτυξης·

5. τονίζει το πόσο σημαντική είναι μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση για το 
χωροταξικό σχεδιασμό· προτείνει δε 
οποιαδήποτε κρατική στήριξη αστικής 
ανάπτυξης να βασίζεται σε ολοκληρωμένα 
σχέδια αστικής ανάπτυξης· θεωρεί ότι 
αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα 
πρέπει επίσης να συνιστά ένα από τα 
κριτήρια για τη χορήγηση κονδυλίων από 
τα διαρθρωτικά ταμεία και δανείων από 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων·
ζητεί από την Επιτροπή να χαράξει 
κατευθυντήριες γραμμές με συστάσεις και 
παραδείγματα χρηστής πρακτικής για 
ολοκληρωμένα σχέδια αστικής ανάπτυξης
και να προωθήσει την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών μεταξύ των εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών αρχών·

Or. es

Τροπολογία 45
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α.καλεί τα κράτη μέλη, στα στρατηγικά 
τους πλαίσια αναφοράς και στα εθνικά 
επιχειρησιακά τους προγράμματα, να 
δώσουν προτεραιότητα στη 
χρηματοδότηση έργων που υλοποιούν τα 
σχέδια αειφόρου αστικής διαχείρισης·

Or. es
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Τροπολογία 46
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. θεωρεί ότι οι πόλεις βαρύνονται με 
ιδιαίτερη ευθύνη κατά την πραγμάτωση 
των κοινοτικών στόχων σε θέματα 
προστασίας του κλίματος, δεδομένου ότι 
οι πόλεις είναι οι πλέον αρμόδιες να 
προσδιορίσουν πιθανές λύσεις για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου· ζητεί μετ’ επιτάσεως από 
τα κράτη μέλη να αναγάγουν την 
προστασία του κλίματος σε εγκάρσιο 
στόχο της αστικής ανάπτυξης·

Or. de

Τροπολογία 47
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. υπενθυμίζει ότι τα σχέδια αειφόρου 
αστικής ανάπτυξης πρέπει να 
περιλαμβάνουν: το σχέδιο διαχείρισης 
αποβλήτων, τους χάρτες θορύβου και τα 
σχέδια δράσης, τα τοπικά προγράμματα 
για την ατμοσφαιρική ρύπανση και το 
περιβάλλον, τις προοπτικές 
δημογραφικής αύξησης, τη ζήτηση νέων 
αστικοποιημένων περιοχών, την 
ανάκτηση εγκαταλελειμμένων εκτάσεων 
και κτιρίων, την αποκατάσταση 
υποβαθμισμένων περιοχών και 
αποβιομηχανοποιημένων ζωνών, τη 
διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα 
των δημόσιων υπηρεσιών, την αστική 
διάρθρωση και την αναλογία ζωνών 
πρασίνου, τις υποδομές για τα άτομα με 
αναπηρίες, την αξιοποίηση της 
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πολιτιστικής, ιστορικής και φυσικής 
κληρονομιάς, την εκτίμηση των αναγκών 
σε υδάτινους και ενεργειακούς πόρους και 
την αποτελεσματική χρήση αυτών, τη 
διαθεσιμότητα των δημόσιων 
μεταφορών, την αποτελεσματική 
διαχείριση της κυκλοφορίας, την 
ενσωμάτωση των ευπαθών ομάδων 
(μεταναστών, μειονοτήτων, ατόμων με 
χαμηλή κατάρτιση, ατόμων με 
αναπηρίες, γυναικών, κλπ.), τη διάθεση 
αξιοπρεπούς στέγασης σε προσιτές τιμές, 
τα σχέδια καταπολέμησης της 
παραβατικότητας, κλπ.·

Or. es

Τροπολογία 48
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. πιστεύει πως μόνο εάν διατεθούν 
επαρκείς πόροι για βιώσιμη αστική 
ανάπτυξη θα καταστεί δυνατόν να 
καταρτιστούν ολοκληρωμένα σχέδια 
αστικής ανάπτυξης και για το λόγο αυτό 
συνιστά να συγκεντρωθούν διαθέσιμοι 
πόροι σε συγκεκριμένες δράσεις· προτείνει 
μάλιστα ένα ελάχιστο επίπεδο δαπανών 
από διαρθρωτικά ταμεία που να 
ανέρχονται σε 1000 ευρώ ανά κάτοικο 
της αστικής περιοχής ανά περίοδο 
προγραμματισμού·

6. πιστεύει πως μόνο εάν διατεθούν 
επαρκείς πόροι για βιώσιμη αστική 
ανάπτυξη θα καταστεί δυνατόν να 
καταρτιστούν ολοκληρωμένα σχέδια 
αστικής ανάπτυξης και για το λόγο αυτό 
συνιστά να συγκεντρωθούν διαθέσιμοι 
πόροι σε συγκεκριμένες δράσεις·

Or. de

Τροπολογία 49
Jean Marie Beaupuy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. πιστεύει πως μόνο εάν διατεθούν 
επαρκείς πόροι για βιώσιμη αστική 
ανάπτυξη θα καταστεί δυνατόν να 
καταρτιστούν ολοκληρωμένα σχέδια 
αστικής ανάπτυξης και για το λόγο αυτό 
συνιστά να συγκεντρωθούν διαθέσιμοι 
πόροι σε συγκεκριμένες δράσεις· προτείνει 
μάλιστα ένα ελάχιστο επίπεδο δαπανών 
από διαρθρωτικά ταμεία που να 
ανέρχονται σε 1000 ευρώ ανά κάτοικο 
της αστικής περιοχής ανά περίοδο 
προγραμματισμού·

6. πιστεύει πως μόνο εάν διατεθούν 
επαρκείς πόροι για βιώσιμη αστική 
ανάπτυξη θα καταστεί δυνατόν να 
καταρτιστούν ολοκληρωμένα σχέδια 
αστικής ανάπτυξης και για το λόγο αυτό 
συνιστά να συγκεντρωθούν διαθέσιμοι 
πόροι σε συγκεκριμένες δράσεις·

Or. fr

Τροπολογία 50
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. πιστεύει πως μόνο εάν διατεθούν 
επαρκείς πόροι για βιώσιμη αστική 
ανάπτυξη θα καταστεί δυνατόν να 
καταρτιστούν ολοκληρωμένα σχέδια 
αστικής ανάπτυξης και για το λόγο αυτό 
συνιστά να συγκεντρωθούν διαθέσιμοι 
πόροι σε συγκεκριμένες δράσεις· προτείνει 
μάλιστα ένα ελάχιστο επίπεδο δαπανών 
από διαρθρωτικά ταμεία που να 
ανέρχονται σε 1000 ευρώ ανά κάτοικο 
της αστικής περιοχής ανά περίοδο 
προγραμματισμού·

6. πιστεύει πως μόνο εάν διατεθούν 
επαρκείς πόροι για βιώσιμη αστική 
ανάπτυξη θα καταστεί δυνατόν να 
καταρτιστούν ολοκληρωμένα σχέδια 
αστικής ανάπτυξης και για το λόγο αυτό 
συνιστά να συγκεντρωθούν διαθέσιμοι 
πόροι σε συγκεκριμένες δράσεις·

Or. pl

Τροπολογία 51
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. πιστεύει πως μόνο εάν διατεθούν 
επαρκείς πόροι για βιώσιμη αστική 
ανάπτυξη θα καταστεί δυνατόν να 
καταρτιστούν ολοκληρωμένα σχέδια 
αστικής ανάπτυξης και για το λόγο αυτό 
συνιστά να συγκεντρωθούν διαθέσιμοι 
πόροι σε συγκεκριμένες δράσεις· προτείνει 
μάλιστα ένα ελάχιστο επίπεδο δαπανών 
από διαρθρωτικά ταμεία που να 
ανέρχονται σε 1000 ευρώ ανά κάτοικο 
της αστικής περιοχής ανά περίοδο 
προγραμματισμού·

6. πιστεύει πως μόνο εάν διατεθούν 
επαρκείς πόροι για βιώσιμη αστική 
ανάπτυξη θα καταστεί δυνατόν να 
καταρτιστούν ολοκληρωμένα σχέδια 
αστικής ανάπτυξης και για το λόγο αυτό 
συνιστά να συγκεντρωθούν διαθέσιμοι 
πόροι σε συγκεκριμένες δράσεις·

Or. es

Τροπολογία 52
Antonio De Blasio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. πιστεύει πως μόνο εάν διατεθούν 
επαρκείς πόροι για βιώσιμη αστική 
ανάπτυξη θα καταστεί δυνατόν να 
καταρτιστούν ολοκληρωμένα σχέδια 
αστικής ανάπτυξης και για το λόγο αυτό 
συνιστά να συγκεντρωθούν διαθέσιμοι 
πόροι σε συγκεκριμένες δράσεις· προτείνει 
μάλιστα ένα ελάχιστο επίπεδο δαπανών 
από διαρθρωτικά ταμεία που να 
ανέρχονται σε 1000 ευρώ ανά κάτοικο της 
αστικής περιοχής ανά περίοδο 
προγραμματισμού·

6. πιστεύει πως μόνο εάν διατεθούν 
επαρκείς πόροι για βιώσιμη αστική 
ανάπτυξη θα καταστεί δυνατόν να 
καταρτιστούν ολοκληρωμένα σχέδια 
αστικής ανάπτυξης και για το λόγο αυτό 
συνιστά να συγκεντρωθούν διαθέσιμοι 
πόροι σε συγκεκριμένες δράσεις· προτείνει 
μάλιστα ένα ελάχιστο επίπεδο δαπανών 
από διαρθρωτικά ταμεία που να 
ανέρχονται ανά κάτοικο της αστικής
περιοχής ανά περίοδο προγραμματισμού σε 
ελάχιστο ποσό το οποίο θα πρέπει να 
καθοριστεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε η 
κατανομή του να μην συνιστά μη 
ρεαλιστική επιβάρυνση για την 
περιφέρεια·

Or. hu
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Τροπολογία 53
Jean Marie Beaupuy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι χρειάζεται επειγόντως 
να διαμορφωθεί η ικανότητα αστικής 
διακυβέρνησης και επισύρει την προσοχή 
των κρατών μελών στην πιεστική ανάγκη 
για να υιοθετηθεί ολοκληρωμένη 
προσέγγιση σε ό,τι αφορά την εφαρμογή 
της πολιτικής αστικής ανάπτυξης, όπου 
στην προσπάθεια αυτή θα συμμετέχουν οι 
εθνικές κυβερνήσεις μαζί με τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές και όλοι 
οι άλλοι σχετικοί φορείς, επί τη βάσει της 
αρχής της εταιρικής σχέσης·

7. επισημαίνει ότι χρειάζεται επειγόντως 
να διαμορφωθεί η ικανότητα κάθετης και 
οριζόντιας αστικής διακυβέρνησης και 
επισύρει την προσοχή των κρατών μελών 
στην πιεστική ανάγκη για να υιοθετηθεί 
ολοκληρωμένη προσέγγιση σε ό,τι αφορά 
την εφαρμογή της πολιτικής αστικής 
ανάπτυξης (η οποία αφορά ζητήματα που 
κατά κύριο λόγο σχετίζονται με την 
καθημερινή ζωή των πολιτών όπως οι 
μεταφορές, οι δημόσιες υπηρεσίες, η 
ποιότητα ζωής, οι θέσεις απασχόλησης 
και οι τοπικές οικονομικές 
δραστηριότητες, η ασφάλεια, κλπ.) όπου 
στην προσπάθεια αυτή θα συμμετέχουν οι 
εθνικές κυβερνήσεις μαζί με τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές και όλοι 
οι άλλοι σχετικοί δημόσιοι και ιδιωτικοί 
φορείς, επί τη βάσει της αρχής της 
εταιρικής σχέσης·

Or. fr

Τροπολογία 54
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. αναγνωρίζει ότι είναι δύσκολο για τις 
αστικές αρχές να συμβιβάσουν τους 
τομείς του ΕΚΤ κατά την επιδίωξη της 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης 
με τους τομείς του ΕΤΠΑ κατά τον 
προγραμματισμό επενδύσεων σε υλικές 
υποδομές, πιστεύει όμως ότι πρέπει να 
εγκαταληφθεί η αρχή του ενιαίου ταμείου 
και ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 

8. εκτιμά ότι η γεωγραφική και θεματική 
συγκέντρωση των παρεμβάσεων 
επέτρεψε να αντληθούν σημαντικά 
διδάγματα για τον συντονισμό των 
ενισχύσεων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ σε 
τοπικό επίπεδο· καλεί τους τοπικούς και 
περιφερειακούς συλλογικούς φορείς να 
αξιοποιήσουν αυτά τα διδάγματα, να 
εκμεταλλευθούν καλύτερα τις συνέργειες 
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το ενδεχόμενο να συγχωνευθούν τα δύο 
ταμεία·

που σχετίζονται με τις ενισχύσεις του 
ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ και να ενισχύσουν 
την ολοκληρωμένη προώθηση αυτών·

Or. de

Τροπολογία 55
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. αναγνωρίζει ότι είναι δύσκολο για τις 
αστικές αρχές να συμβιβάσουν τους τομείς 
του ΕΚΤ κατά την επιδίωξη της 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης με 
τους τομείς του ΕΤΠΑ κατά τον 
προγραμματισμό επενδύσεων σε υλικές 
υποδομές, πιστεύει όμως ότι πρέπει να 
εγκαταλειφθεί η αρχή του ενιαίου ταμείου 
και ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
το ενδεχόμενο να συγχωνευθούν τα δύο 
ταμεία·

8. αναγνωρίζει ότι είναι δύσκολο για τις 
αστικές αρχές να συμβιβάσουν τους τομείς 
του ΕΚΤ κατά την επιδίωξη της 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης με 
τους τομείς του ΕΤΠΑ κατά τον 
προγραμματισμό επενδύσεων σε υλικές 
υποδομές, πιστεύει όμως ότι θα ήταν 
σκόπιμη η εξέταση του ενδεχομένου 
συγχώνευσης των δύο ταμείων, σε 
περίπτωση που αυτό θα μπορούσε να 
διασφαλίσει την απλοποίηση των 
διαδικασιών·

Or. el

Τροπολογία 56
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. αναγνωρίζει ότι είναι δύσκολο για τις 
αστικές αρχές να συμβιβάσουν τους τομείς 
του ΕΚΤ κατά την επιδίωξη της 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης με 
τους τομείς του ΕΤΠΑ κατά τον 
προγραμματισμό επενδύσεων σε υλικές 
υποδομές, πιστεύει όμως ότι πρέπει να 
εγκαταληφθεί η αρχή του ενιαίου ταμείου 
και ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο να συγχωνευθούν τα δύο 

8. αναγνωρίζει ότι είναι δύσκολο για τις 
αστικές αρχές να συμβιβάσουν τους τομείς 
του ΕΚΤ κατά την επιδίωξη της 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης με 
τους τομείς του ΕΤΠΑ κατά τον 
προγραμματισμό επενδύσεων σε υλικές 
υποδομές, πιστεύει όμως ότι πρέπει να 
εγκαταληφθεί η αρχή του ενιαίου ταμείου 
και ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει
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ταμεία· αυτό το ενδεχόμενο·

Or. es

Τροπολογία 57
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. αναγνωρίζει ότι είναι δύσκολο για τις 
αστικές αρχές να συμβιβάσουν τους τομείς 
του ΕΚΤ κατά την επιδίωξη της 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης με 
τους τομείς του ΕΤΠΑ κατά τον 
προγραμματισμό επενδύσεων σε υλικές 
υποδομές, πιστεύει όμως ότι πρέπει να
εγκαταλειφθεί η αρχή του ενιαίου ταμείου 
και ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
το ενδεχόμενο να συγχωνευθούν τα δύο 
ταμεία·

8. αναγνωρίζει ότι είναι δύσκολο για τις 
αστικές αρχές να συμβιβάσουν τους τομείς 
του ΕΚΤ κατά την επιδίωξη της 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης με 
τους τομείς του ΕΤΠΑ κατά τον 
προγραμματισμό επενδύσεων σε υλικές 
υποδομές, πιστεύει ότι πρέπει να
αναθεωρηθεί η αρχή «ένα πρόγραμμα, 
ένα ταμείο»·

Or. pl

Τροπολογία 58
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. αναγνωρίζει ότι είναι δύσκολο για τις 
αστικές αρχές να συμβιβάσουν τους τομείς 
του ΕΚΤ κατά την επιδίωξη της 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης με 
τους τομείς του ΕΤΠΑ κατά τον 
προγραμματισμό επενδύσεων σε υλικές
υποδομές, πιστεύει όμως ότι πρέπει να 
εγκαταληφθεί η αρχή του ενιαίου ταμείου 
και ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο να συγχωνευθούν τα δύο 
ταμεία·

8. αναγνωρίζει ότι είναι δύσκολο για τις 
αστικές αρχές να συμβιβάσουν τους τομείς 
του ΕΚΤ κατά την επιδίωξη της 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης με 
τους τομείς του ΕΤΠΑ κατά τον 
προγραμματισμό επενδύσεων σε τεχνικές 
υποδομές, πιστεύει όμως ότι πρέπει να 
εγκαταληφθεί η αρχή του ενιαίου ταμείου 
και ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο να συγχωνευθούν τα δύο 
ταμεία·

Or. pl
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Τροπολογία 59
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υποστηρίζει την ιδέα της κυκλικής 
αρχής του JESSICA και της δυναμικής της 
για οικονομική ανάπτυξη σε αστικές 
περιοχές και πιστεύει ότι κατά την 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού η 
περιφερειακή πολιτική χρειάζεται στο 
σύνολό της να βασιστεί περισσότερο στα 
ανανεώσιμα κεφάλαια που διαθέτουν 
πιστώσεις παρά αποκλειστικά και μόνο σε 
επιδοτήσεις όπως συμβαίνει σήμερα·

9. υποστηρίζει την ιδέα της κυκλικής 
αρχής του JESSICA και της δυναμικής της 
για οικονομική ανάπτυξη σε αστικές 
περιοχές και πιστεύει ότι κατά την 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού θα 
πρέπει να εξεταστούν τα πλεονεκτήματα 
ορισμένων στοιχείων της περιφερειακής
πολιτικής που βασίζονται σε μεγαλύτερο 
βαθμό στα ανανεώσιμα κεφάλαια που 
διαθέτουν πιστώσεις παρά αποκλειστικά 
και μόνο σε επιδοτήσεις όπως συμβαίνει 
σήμερα·

Or. en

Τροπολογία 60
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υποστηρίζει την ιδέα της κυκλικής 
αρχής του JESSICA και της δυναμικής της 
για οικονομική ανάπτυξη σε αστικές 
περιοχές και πιστεύει ότι κατά την 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού η 
περιφερειακή πολιτική χρειάζεται στο 
σύνολό της να βασιστεί περισσότερο στα 
ανανεώσιμα κεφάλαια που διαθέτουν 
πιστώσεις παρά αποκλειστικά και μόνο σε
επιδοτήσεις όπως συμβαίνει σήμερα·

9. υποστηρίζει την ιδέα της κυκλικής 
αρχής του JESSICA και της δυναμικής της 
για οικονομική ανάπτυξη σε αστικές 
περιοχές και πιστεύει ότι κατά την 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού η 
περιφερειακή πολιτική χρειάζεται να 
αξιοποιήσει περισσότερο το εργαλείο των 
ανανεώσιμων κεφαλαίων που διαθέτουν 
πιστώσεις παρά αποκλειστικά και μόνο τις
επιδοτήσεις όπως συμβαίνει σήμερα·

Or. el
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Τροπολογία 61
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υποστηρίζει την ιδέα της κυκλικής 
αρχής του JESSICA και της δυναμικής της 
για οικονομική ανάπτυξη σε αστικές 
περιοχές και πιστεύει ότι κατά την 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού η 
περιφερειακή πολιτική χρειάζεται στο 
σύνολό της να βασιστεί περισσότερο στα 
ανανεώσιμα κεφάλαια που διαθέτουν 
πιστώσεις παρά αποκλειστικά και μόνο 
σε επιδοτήσεις όπως συμβαίνει σήμερα·

9. υποστηρίζει την ιδέα της κυκλικής 
αρχής του JESSICA και της δυναμικής της 
για οικονομική ανάπτυξη σε αστικές 
περιοχές και πιστεύει ότι κατά την 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού η 
περιφερειακή πολιτική χρειάζεται να 
βασιστεί κυρίως στη χρηματοδοτική 
τεχνική·

Or. pl

Τροπολογία 62
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υποστηρίζει την ιδέα της κυκλικής 
αρχής του JESSICA και της δυναμικής της 
για οικονομική ανάπτυξη σε αστικές 
περιοχές και πιστεύει ότι κατά την 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού η 
περιφερειακή πολιτική χρειάζεται στο 
σύνολό της να βασιστεί περισσότερο στα 
ανανεώσιμα κεφάλαια που διαθέτουν 
πιστώσεις παρά αποκλειστικά και μόνο σε 
επιδοτήσεις όπως συμβαίνει σήμερα·

9. υποστηρίζει την ιδέα της κυκλικής 
αρχής του JESSICA και της δυναμικής της 
για οικονομική ανάπτυξη σε αστικές 
περιοχές και πιστεύει ότι κατά την 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού η 
περιφερειακή πολιτική χρειάζεται να 
βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στα 
ανανεώσιμα κεφάλαια που διαθέτουν 
προνομιακές πιστώσεις παρά 
αποκλειστικά και μόνο σε επιδοτήσεις 
όπως συμβαίνει σήμερα·

Or. pl
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Τροπολογία 63
Jean Marie Beaupuy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει τη δυνατότητα αστικής 
ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα και 
πιστεύει πως η χρήση συμπράξεων 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα πρέπει να 
εξετάζεται συστηματικά και να 
ενθαρρύνεται για την κατάρτιση 
καινοτόμων χρηματοδοτικών μοντέλων και 
σχεδίων·

10. επισημαίνει τη δυνατότητα αστικής 
ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα και 
πιστεύει πως η χρήση συμπράξεων 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα πρέπει να 
εξετάζεται συστηματικά και να 
ενθαρρύνεται για την κατάρτιση 
καινοτόμων χρηματοδοτικών μοντέλων και 
σχεδίων· δεδομένου ότι μεριμνώντας για 
τον σεβασμό των αρχών της 
επικουρικότητας και της τοπικής 
αυτονομίας εναπόκειται στις δημόσιες 
αρχές να προβούν στις στρατηγικές και 
πρακτικές επιλογές (επιλογή τρόπων 
παροχής επιδοτήσεων, προσέγγιση των 
συγγραφών υποχρεώσεων, διατήρηση 
ενός επιπέδου ελέγχου...) ως προς τα 
καθήκοντα που θα ανατεθούν στους 
αρμόδιους ιδιωτικούς φορείς·

Or. fr

Τροπολογία 64
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει τη δυνατότητα αστικής 
ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα και 
πιστεύει πως η χρήση συμπράξεων 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα πρέπει να 
εξετάζεται συστηματικά και να 
ενθαρρύνεται για την κατάρτιση 
καινοτόμων χρηματοδοτικών μοντέλων και 
σχεδίων·

10. επισημαίνει τη δυνατότητα αστικής 
ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα και 
πιστεύει πως η χρήση συμπράξεων 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα πρέπει 
επίσης να εξετάζεται και να ενθαρρύνεται 
για την κατάρτιση καινοτόμων 
χρηματοδοτικών μοντέλων και σχεδίων·
επισημαίνει ότι η εν λόγω προσέγγιση 
προϋποθέτει σαφείς και διαφανείς
κανόνες δεοντολογίας, συγκεκριμένα όσον 
αφορά τη δράση των επιχειρήσεων και 
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των δημόσιων φορέων·

Or. de

Τροπολογία 65
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει τη δυνατότητα αστικής 
ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα και 
πιστεύει πως η χρήση συμπράξεων 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα πρέπει να 
εξετάζεται συστηματικά και να 
ενθαρρύνεται για την κατάρτιση 
καινοτόμων χρηματοδοτικών μοντέλων 
και σχεδίων·

10. επισημαίνει τη δυνατότητα αστικής 
ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα και 
πιστεύει ότι θα πρέπει να γίνει ευρύτερη 
χρήση των συμπράξεων δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα στην αναζήτηση λύσεων 
για τα σημαντικά οικονομικά και 
κοινωνικά προβλήματα τα οποία 
αντιμετωπίζουν οι αστικές περιοχές·

Or. pl

Τροπολογία 66
Pierre Pribetich

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει τη δυνατότητα αστικής 
ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα και 
πιστεύει πως η χρήση συμπράξεων 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα πρέπει να 
εξετάζεται συστηματικά και να 
ενθαρρύνεται για την κατάρτιση 
καινοτόμων χρηματοδοτικών μοντέλων και 
σχεδίων·

10. επισημαίνει τη δυνατότητα αστικής 
ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα και 
πιστεύει πως η χρήση συμπράξεων 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα πρέπει να 
εξετάζεται συστηματικά και να 
ενθαρρύνεται για την κατάρτιση 
καινοτόμων χρηματοδοτικών μοντέλων και 
σχεδίων, συγκεκριμένα για την κατασκευή 
υποδομών και για τη στέγαση·

Or. fr



AM\753642EL.doc 37/43 PE415.342v01-00

EL

Τροπολογία 67
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει πως εκτός από την 
περιφερειακή πολιτική, υπάρχουν άλλες 
κοινοτικές πολιτικές που παρέχουν και 
αυτές χρηματοδοτική στήριξη στις αστικές 
περιοχές και ως εκ τούτου ζητεί από την 
Επιτροπή να αναπτύξει και προτείνει 
συγκεκριμένες αλλαγές από πλευράς 
πολιτικής που θα μπορούσαν να 
συγκεντρώσουν όλους τους κοινοτικούς 
πόρους που διατίθενται στις αστικές 
περιοχές προκειμένου να εξασφαλιστεί 
στην πράξη η εφαρμογή της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης·

12. επισημαίνει πως εκτός από την 
περιφερειακή πολιτική, υπάρχουν άλλες 
κοινοτικές πολιτικές που παρέχουν και 
αυτές χρηματοδοτική στήριξη στις αστικές 
περιοχές και ως εκ τούτου ζητεί από την 
Επιτροπή να αναπτύξει και προτείνει 
συγκεκριμένες αλλαγές από πλευράς 
πολιτικής που θα μπορούσαν να 
αξιοποιήσουν συντονισμένα τους 
κοινοτικούς πόρους που διατίθενται στις 
αστικές περιοχές προκειμένου να 
εξασφαλιστεί στην πράξη η εφαρμογή της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης, πάντοτε 
όμως υπό το πρίσμα της πολιτικής 
συνοχής·

Or. el

Τροπολογία 68
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει πως εκτός από την 
περιφερειακή πολιτική, υπάρχουν άλλες 
κοινοτικές πολιτικές που παρέχουν και 
αυτές χρηματοδοτική στήριξη στις αστικές 
περιοχές και ως εκ τούτου ζητεί από την 
Επιτροπή να αναπτύξει και προτείνει 
συγκεκριμένες αλλαγές από πλευράς 
πολιτικής που θα μπορούσαν να 
συγκεντρώσουν όλους τους κοινοτικούς 
πόρους που διατίθενται στις αστικές 
περιοχές προκειμένου να εξασφαλιστεί 
στην πράξη η εφαρμογή της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης·

12. επισημαίνει πως εκτός από την 
περιφερειακή πολιτική, υπάρχουν άλλες 
κοινοτικές πολιτικές που παρέχουν και 
αυτές χρηματοδοτική στήριξη στις αστικές 
περιοχές και ως εκ τούτου ζητεί από την 
Επιτροπή να αναπτύξει και προτείνει έναν 
καλύτερο συντονισμό των συναφών 
πολιτικών από πλευράς πολιτικής που θα 
μπορούσαν να συγκεντρώσουν όλους τους 
κοινοτικούς πόρους που διατίθενται στις 
αστικές περιοχές προκειμένου να 
εξασφαλιστεί στην πράξη η εφαρμογή της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης·
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Or. es

Τροπολογία 69
Pierre Pribetich

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. θεωρεί ότι οι υφιστάμενες δομές 
διακυβέρνησης στα κράτη μέλη 
εξακολουθούν να μην είναι κατάλληλες
ώστε να ευνοούν μια οριζόντια 
συνεργασία και καλεί εντόνως την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει την 
αρχή της δομής διατομεακής 
διαχείρισης·

Or. fr

Τροπολογία 70
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί να διατεθούν και άλλοι πόροι 
προκειμένου να δημιουργηθούν και 
ενισχυθούν τα δίκτυα που δημιουργούνται 
από τις πόλεις στον τομέα της αειφόρου 
αστικής ανάπτυξης καθώς αυτά 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
εδαφική συνεργασία και ζητεί από την 
Επιτροπή να ενισχύσει τη θέση των 
αστικών περιοχών στην πρωτοβουλία 
"Περιφέρειες για την οικονομική αλλαγή"·

13. ζητεί να διατεθούν και άλλοι πόροι 
προκειμένου να δημιουργηθούν και 
ενισχυθούν τα δίκτυα που δημιουργούνται 
από τις πόλεις στον τομέα της αειφόρου 
αστικής ανάπτυξης καθώς αυτά 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
εδαφική συνεργασία· στο πλαίσιο αυτό,
υπογραμμίζει την αναγκαιότητα 
υποδομών που να ενισχύουν τη 
διατήρηση ιδίων χαρακτηριστικών (π.χ. 
ιστορικά),  τον εκσυγχρονισμό (π.χ. πόλοι 
καινοτομίας), την οικονομική ανάπτυξη 
(π.χ. ΜΜΕ) και τις εποχιακές 
δραστηριότητες και ζητεί από την 
Επιτροπή να ενισχύσει τη θέση των 
αστικών περιοχών στην πρωτοβουλία 
«Περιφέρειες για την οικονομική αλλαγή»·
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Τροπολογία 71
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί να διατεθούν και άλλοι πόροι 
προκειμένου να δημιουργηθούν και 
ενισχυθούν τα δίκτυα που δημιουργούνται 
από τις πόλεις στον τομέα της αειφόρου 
αστικής ανάπτυξης καθώς αυτά 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
εδαφική συνεργασία και ζητεί από την 
Επιτροπή να ενισχύσει τη θέση των 
αστικών περιοχών στην πρωτοβουλία 
"Περιφέρειες για την οικονομική αλλαγή"·

13. ζητεί οι υφιστάμενοι πόροι να 
χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά 
προκειμένου να δημιουργηθούν και 
ενισχυθούν τα δίκτυα που δημιουργούνται 
από τις πόλεις στον τομέα της αειφόρου 
αστικής ανάπτυξης καθώς αυτά 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
εδαφική συνεργασία και ζητεί από την 
Επιτροπή να ενισχύσει τη θέση των 
αστικών περιοχών στην πρωτοβουλία 
"Περιφέρειες για την οικονομική αλλαγή"·

Or. de

Τροπολογία 72
Pierre Pribetich

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί να διατεθούν και άλλοι πόροι 
προκειμένου να δημιουργηθούν και 
ενισχυθούν τα δίκτυα που δημιουργούνται 
από τις πόλεις στον τομέα της αειφόρου 
αστικής ανάπτυξης καθώς αυτά 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
εδαφική συνεργασία και ζητεί από την 
Επιτροπή να ενισχύσει τη θέση των 
αστικών περιοχών στην πρωτοβουλία 
"Περιφέρειες για την οικονομική αλλαγή"·

13. ζητεί να διατεθούν και άλλοι
οικονομικοί, ανθρώπινοι και οργανωτικοί 
πόροι προκειμένου να δημιουργηθούν και 
ενισχυθούν τα δίκτυα που δημιουργούνται 
από τις πόλεις στον τομέα της αειφόρου 
αστικής ανάπτυξης καθώς αυτά 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
εδαφική συνεργασία και ζητεί από την 
Επιτροπή να ενισχύσει τη θέση των 
αστικών περιοχών στην πρωτοβουλία 
"Περιφέρειες για την οικονομική αλλαγή"·

Or. fr
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Τροπολογία 73
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι η διαδικασία αστικής 
ανάπτυξης χρειάζεται να βρίσκεται σε 
ισορροπία με τα συμφέροντα των 
προαστιακών περιοχών και να 
συντονίζεται στενά με τη στήριξη προς 
την ανάπτυξη της υπαίθρου, 
επαναλαμβάνει δε το γεγονός πως η 
πολιτική ανάπτυξης της υπαίθρου έχει 
σημαντικό χωροταξικό αντίκτυπο και ότι 
δεν εντάσσεται επαρκώς στις πολιτικές για 
την ανάπτυξη των πόλεων και της 
υπαίθρου· υπογραμμίζει την ανάγκη για 
πραγματική συνέργεια ανάμεσα σε αυτές 
τις πολιτικές με αποκορύφωμα την 
πραγματική δυνατότητα ανάπτυξης και την 
προώθηση του ελκυστικού και 
ανταγωνιστικού χαρακτήρα των αγροτικών 
περιοχών·

14. επισημαίνει ότι μια ορθή εφαρμογή 
της πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης 
απαιτεί ισορροπημένα μέτρα για τις 
αστικές και προαστιακές περιοχές και 
συντονισμό αυτών των μέτρων με τα 
μέτρα υπέρ των αγροτικών περιοχών· 
επαναλαμβάνει το γεγονός πως η πολιτική 
ανάπτυξης της υπαίθρου έχει σημαντικό 
χωροταξικό αντίκτυπο και ότι δεν 
εντάσσεται επαρκώς στις πολιτικές για την 
ανάπτυξη των πόλεων και της υπαίθρου· 
υπογραμμίζει την ανάγκη για πραγματική 
συνέργεια ανάμεσα σε αυτές τις πολιτικές 
με αποκορύφωμα την πραγματική 
δυνατότητα ανάπτυξης και την προώθηση 
του ελκυστικού και ανταγωνιστικού 
χαρακτήρα των αγροτικών περιοχών·

Or. pl

Τροπολογία 74
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. πέραν του γενικού πλαισίου, θεωρεί 
σκόπιμη την προσέγγιση και μελέτη 
εξειδικευμένων πολιτικών που 
σχετίζονται με τις αστικές περιφέρειες 
και, κατ’ επέκταση, επηρεάζουν τους 
προαστιακούς χώρους, την ύπαιθρο και
κατά συνέπεια την ανάπτυξη της 
περιφερειακής συνοχής. Τέτοιες καίριες 
πολιτικές σχετίζονται με την αστυφιλία 
και την απερήμωση της υπαίθρου, την 
εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση, 
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την εκπαίδευση και επανακατάρτιση των 
εργαζομένων των οποίων οι επιχειρήσεις 
στις οποίες απασχολούνται κλείνουν·

Or. el

Τροπολογία 75
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. επισημαίνει ότι μια στοχευμένη και 
αποτελεσματική υλοποίηση των 
οικονομικών ενισχύσεων που χορηγούνται 
στις αστικές και αγροτικές περιοχές 
προϋποθέτει υποχρεωτικά μια αειφόρο 
στρατηγική εδαφικής ανάπτυξης· καλεί 
τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να 
αξιοποιήσουν το μέσο των συμπράξεων 
αστικών-αγροτικών περιοχών ώστε να 
επιτευχθεί η ισορροπημένη εδαφική 
ανάπτυξη που επιζητούν·

Or. de

Τροπολογία 76
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. διαπιστώνει ότι η δημογραφική 
ανάπτυξη, οι μεταναστευτικές ροές και η 
μείωση του πληθυσμού των πόλεων 
συνιστούν από μόνες τους προκλήσεις,
αλλά και γεννούν νέες προκλήσεις στην 
αγορά εργασίας, όσον αφορά την 
πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και 
υπηρεσίες υγείας, καθώς και στους τομείς
της στέγασης και της χωροταξίας· ζητεί 
από την Επιτροπή, στις κατευθυντήριες 
γραμμές της σχετικά με την εφαρμογή 
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του ρυθμιστικού πλαισίου σχετικά με τις 
υπηρεσίες κοινής ωφελείας και την
ανάθεση δημόσιων συμβάσεων, να 
επιτρέψει στους τοπικούς συλλογικούς
φορείς να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη 
τις τοπικές ανάγκες και τους τοπικούς 
παράγοντες και να ενισχύσουν την 
προσαρμοστικότητα αυτών·

Or. de

Τροπολογία 77
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. συνιστά τη συγκρότηση, από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη, μιας 
ευρωπαϊκής ομάδας υψηλού επιπέδου για
την αστική ανάπτυξη και την εφαρμογή
της ανοικτής μεθόδου συντονισμού στην 
πολιτική αστικής ανάπτυξης σε επίπεδο 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 78
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. ζητεί από την Επιτροπή και από το 
Συμβούλιο, ιδίως ενόψει των εργασιών 
του προγράμματος αστικού ελέγχου 
(Urban Audit), να καθορίσουν κριτήρια 
αναφοράς για την αστική αειφορία, όπως 
προβλέπεται από τον Χάρτη της Λειψίας, 
όπως επί παραδείγματι η ενεργειακή 
κατανάλωση ανά κάτοικο, η χρήση των 
τοπικών δημόσιων μέσων μεταφοράς 
αναλογικά προς το σύνολο των 
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μεταφορών, και οι εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου ανά κάτοικο·

Or. de


	753642el.doc

