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Poprawka 1
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projekt rezolucji
Odniesienie 6a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając wizję przyszłości miast 
europejskich przedstawioną w Nowej 
Karcie Ateńskiej z 2003 r.,

Or. pl

Poprawka 2
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Odniesienie 21a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając porozumienie między 
burmistrzami z 29 stycznia 2008 r.,

Or. de

Poprawka 3
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Odniesienie 26a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając nową kartę ateńską z 
2003 r., proklamowaną na posiedzeniu 
Rady Europejskiej ds. urbanistyki, które 
odbyło się w Lizbonie w dniu 20 listopada 
2003 r.,
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Or. en

Poprawka 4
Pierre Pribetich

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że o ile kwestie 
miejskie wchodzą w zakres 
odpowiedzialności organów krajowych, 
regionalnych i lokalnych, obszary miejskie 
odgrywają jednak kluczową rolę 
w skutecznej realizacji strategii lizbońskiej 
i göteborskiej i ich dotyczy znacząca część 
polityki spójności, za którą odpowiadają 
instytucje UE,

A. mając na uwadze, że o ile kwestie 
miejskie wchodzą w zakres 
odpowiedzialności organów krajowych, 
regionalnych i lokalnych, obszary miejskie 
odgrywają jednak kluczową rolę 
w skutecznej realizacji strategii lizbońskiej 
i göteborskiej i ich dotyczy główna część 
polityki spójności, za którą odpowiadają 
instytucje UE,

Or. fr

Poprawka 5
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że cele UE określone 
w karcie lipskiej mają zagwarantować 
zintegrowane podejście do realizacji 
polityki rozwoju miast w celu tworzenia 
przestrzeni miejskich o wysokiej jakości,
modernizacji transportu, sektora 
energetycznego i sieci informacyjnych, 
a także promowania uczenia się przez całe 
życie, edukacji i innowacji, zwłaszcza na 
ubogich obszarach miejskich,

B. mając na uwadze, że cele UE określone 
w karcie lipskiej mają zagwarantować 
zintegrowane podejście do realizacji 
polityki rozwoju miast w celu tworzenia 
przestrzeni miejskich o wysokiej jakości, 
modernizacji transportu, sektora 
energetycznego, usług komunalnych i 
sieci informacyjnych, a także promowania 
uczenia się przez całe życie, edukacji i 
innowacji, zwłaszcza na ubogich obszarach 
miejskich,

Or. pl
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Poprawka 6
Emmanouil Angelakas

Projekt rezolucji
Punkt Ba preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Βa. mając a uwadze, że zarówno 
zainicjowany już przez francuską 
prezydencję proces tworzenia elastycznej, 
dającej się dostosowywać i dynamicznej 
listy kontrolnej dotyczącej wdrażania 
karty lipskiej, będący podstawowym 
warunkiem wstępnym zaspokojenia 
szczególnie zróżnicowanych potrzeb 
poszczególnych miast europejskich, jak i 
późniejsze opracowanie przez 
poszczególne państwa członkowskie 
planów zintegrowanego rozwoju obszarów 
miejskich może być przydatną podstawą 
do zbierania informacji o różnych 
sytuacjach i podejmowania inicjatyw 
ukierunkowanych na precyzyjnie 
wyznaczone cele,

Or. el

Poprawka 7
Pierre Pribetich

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że 80% z 492 
milionów mieszkańców UE mieszka 
w miastach, istnieją jednak znaczne 
różnice pomiędzy państwami 
członkowskimi pod względem liczby 
ludności zamieszkującej obszary miejskie, 
podmiejskie i wiejskie,

D. mając na uwadze, że 80% z 492 
milionów mieszkańców UE mieszka 
w miastach, że istnieją jednak znaczne 
różnice pomiędzy państwami 
członkowskimi pod względem liczby 
ludności zamieszkującej obszary miejskie, 
podmiejskie i wiejskie, lecz typowym dla 
Europy jest wszakże rozwój 
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policentryczny,

Or. fr

Poprawka 8
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt Da preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że chociaż na 
obszarach miejskich żyje znaczny procent 
ludności, to jednak ich potrzeby i interesy 
nie zawsze są odpowiednio 
reprezentowane w funduszach, 
projektach, inicjatywach i strategiach 
Unii Europejskiej,

Or. es

Poprawka 9
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że obszary miejskie 
wytwarzają 70-80% PKB UE, a miasta 
uważa się za ośrodki innowacji i siłę 
napędzającą rozwój regionalny, krajowy 
oraz rozwój UE,

E. mając na uwadze, że obszary miejskie 
wytwarzają 70-80% PKB UE, a miasta 
uważa się za ośrodki innowacji i siłę 
napędzającą rozwój regionalny, krajowy 
oraz rozwój UE, ale także, że miasta 
odpowiadają również za 75% światowego 
zużycia energii i ze względu na produkcję 
energii elektrycznej, transport, przemysł 
i ogrzewanie wytwarzają 80 % gazów 
cieplarnianych,

Or. de
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Poprawka 10
Rumiana Jeleva

Projekt rezolucji
Punkt Ea preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że tendencje 
urbanizacyjne potęguje migracja 
wewnętrzna do stolic i innych metropolii, 
a także mając na uwadze, że wynikający 
stąd wzrost liczby ludności powoduje 
ogromne obciążenia dla rozrastających się 
miast, zmuszonych zaspokajać większe 
potrzeby w zakresie gospodarowania 
odpadami, mieszkalnictwa, edukacji i 
możliwości zatrudnienia,

Or. en

Poprawka 11
Rumiana Jeleva

Projekt rezolucji
Punkt Eb preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że wciąż nasilające 
się tendencje urbanizacyjne powodują 
ogromne konsekwencje dla obszarów 
wiejskich, dla których spadek liczby 
mieszkańców i wynikająca stąd utrata 
kapitału ludzkiego, pracowników, 
konsumentów i studentów jest olbrzymim 
wyzwaniem,

Or. en
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Poprawka 12
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że pomimo istnienia 
w państwach członkowskich 
zróżnicowanych ustaleń politycznych, 
instytucjonalnych i konstytucyjnych, przed 
obszarami miejskimi UE stoją wspólne 
wyzwania i otwierają się wspólne 
możliwości, co podkreśla potrzebę 
współpracy,

G. mając na uwadze, że pomimo istnienia 
w państwach członkowskich 
zróżnicowanych ustaleń politycznych, 
instytucjonalnych i konstytucyjnych przed 
obszarami miejskimi UE stoją wspólne
wyzwania i otwierają się wspólne 
możliwości, co podkreśla potrzebę 
współpracy i wymiany dobrych praktyk,

Or. es

Poprawka 13
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że pomimo istnienia 
w państwach członkowskich 
zróżnicowanych ustaleń politycznych, 
instytucjonalnych i konstytucyjnych, przed 
obszarami miejskimi UE stoją wspólne 
wyzwania i otwierają się wspólne 
możliwości, co podkreśla potrzebę 
współpracy, 

G. mając na uwadze, że pomimo istnienia 
w państwach członkowskich 
zróżnicowanych ustaleń politycznych, 
instytucjonalnych i konstytucyjnych przed 
obszarami miejskimi UE stoją wspólne 
wyzwania i otwierają się wspólne 
możliwości sprostania im, co podkreśla 
potrzebę współpracy i wykorzystania 
dobrych praktyk,

Or. pl

Poprawka 14
Pierre Pribetich

Projekt rezolucji
Punkt Ga preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że aby zmierzyć 
postęp i zidentyfikować problemy 
obszarów miejskich istotne jest posiadanie 
dostępnych szczegółowych danych 
statystycznych,

Or. fr

Poprawka 15
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że przed rozwojem 
przestrzennym UE stoją wyzwania 
w postaci restrukturyzacji gospodarczej, 
wysokiego bezrobocia, niedostępnego 
i przeciążonego transportu, ograniczenia 
powierzchni użytkowych spotęgowanego 
przez niekontrolowany rozwój miast, 
spadku liczby ludności, starzenia się 
populacji, rosnącej skali migracji, 
wyłączenia społecznego, wysokiej 
i rosnącej przestępczości, „tworzenia gett”
w niektórych dzielnicach miast, 
zniszczonej zabudowy, pogarszającej się 
jakości życia na ubogich obszarach, 
niewystarczającej liczby parków i terenów 
rekreacyjnych, zanieczyszczenia 
środowiska, kontrolowania zarządzania 
zasobami wodnymi i odpadami oraz 
potrzeby zapewnienia dostaw energii,

H. mając na uwadze, że przed rozwojem 
przestrzennym UE stoją wyzwania w 
postaci restrukturyzacji gospodarczej, 
dużych fluktuacji na rynku pracy, 
niedostępnego i przeciążonego transportu, 
ograniczenia powierzchni użytkowych 
spotęgowanego przez niekontrolowany 
rozwój miast, zagrożeń dla demokracji 
związanych ze spadkiem liczby ludności, 
starzenia się populacji, rosnącej skali 
migracji, wyłączenia społecznego, 
wysokiej i rosnącej przestępczości, 
powstawania gett w niektórych dzielnicach 
miast, istnienia obszarów niestandardowej 
zabudowy, pogarszającej się jakości życia 
na ubogich obszarach, niewystarczającej 
liczby parków i terenów rekreacyjnych, 
zanieczyszczenia środowiska, 
kontrolowania zarządzania zasobami 
wodnymi i odpadami oraz potrzeby 
zapewnienia dostaw energii,

Or. pl
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Poprawka 16
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że przed rozwojem 
przestrzennym UE stoją wyzwania w 
postaci restrukturyzacji gospodarczej, 
wysokiego bezrobocia, niedostępnego i 
przeciążonego transportu, ograniczenia 
powierzchni użytkowych spotęgowanego 
przez niekontrolowany rozwój miast, 
spadku liczby ludności, starzenia się 
populacji, rosnącej skali migracji, 
wyłączenia społecznego, wysokiej i 
rosnącej przestępczości, „tworzenia gett” w 
niektórych dzielnicach miast, zniszczonej 
zabudowy, pogarszającej się jakości życia 
na ubogich obszarach, niewystarczającej 
liczby parków i terenów rekreacyjnych, 
zanieczyszczenia środowiska, 
kontrolowania zarządzania zasobami 
wodnymi i odpadami oraz potrzeby 
zapewnienia dostaw energii,

H. mając na uwadze, że przed rozwojem 
przestrzennym UE stoją wyzwania w 
postaci restrukturyzacji gospodarczej, 
wysokiego bezrobocia, niedostępnego i 
przeciążonego transportu, ograniczenia 
powierzchni użytkowych spotęgowanego 
przez niekontrolowany rozwój miast, 
spadku liczby ludności, starzenia się 
populacji, wyludniania się obszarów 
wiejskich i małych miast w wyniku 
przenoszenia się ludności do dużych 
aglomeracji, rosnącej skali migracji, 
wyłączenia społecznego, wysokiej i 
rosnącej przestępczości, „tworzenia gett” w 
niektórych dzielnicach miast, zniszczonej 
zabudowy, pogarszającej się jakości życia 
na ubogich obszarach, niewystarczającej 
liczby parków i terenów rekreacyjnych, 
zanieczyszczenia środowiska, 
kontrolowania zarządzania zasobami 
wodnymi, śmieciami i odpadami oraz 
potrzeby zapewnienia dostaw energii i jej 
wydajnego użytkowania,

Or. es

Poprawka 17
Jean Marie Beaupuy

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że przed rozwojem 
przestrzennym UE stoją wyzwania 
w postaci restrukturyzacji gospodarczej, 
wysokiego bezrobocia, niedostępnego 

H. mając na uwadze, że przed rozwojem 
przestrzennym UE stoją wyzwania 
w postaci restrukturyzacji gospodarczej, 
wysokiego bezrobocia, niedostępnego 
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i przeciążonego transportu, ograniczenia 
powierzchni użytkowych spotęgowanego 
przez niekontrolowany rozwój miast, 
spadku liczby ludności, starzenia się 
populacji, rosnącej skali migracji, 
wyłączenia społecznego, wysokiej 
i rosnącej przestępczości, „tworzenia gett” 
w niektórych dzielnicach miast, 
zniszczonej zabudowy, pogarszającej się 
jakości życia na ubogich obszarach, 
niewystarczającej liczby parków i terenów 
rekreacyjnych, zanieczyszczenia
środowiska, kontrolowania zarządzania 
zasobami wodnymi i odpadami oraz 
potrzeby zapewnienia dostaw energii,

i przeciążonego transportu publicznego, 
ograniczenia powierzchni użytkowych 
spotęgowanego przez niekontrolowany 
rozwój miast, spadku liczby ludności, 
starzenia się populacji, rosnącej skali 
migracji, wyłączenia społecznego, 
wysokiej i rosnącej przestępczości, 
„tworzenia gett” w niektórych dzielnicach 
miast, zniszczonej zabudowy, 
pogarszającej się jakości życia na ubogich 
obszarach, niewystarczającej liczby 
parków i terenów rekreacyjnych, 
zanieczyszczenia środowiska, 
kontrolowania zarządzania zasobami 
wodnymi i odpadami oraz potrzeby 
zapewnienia dostaw energii,

Or. fr

Poprawka 18
Pierre Pribetich

Projekt rezolucji
Punkt Ha preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że wymiana 
doświadczeń i najlepszych praktyk 
w zakresie rozwoju europejskich miast ma 
podstawowe znaczenie, aby móc 
konkurować na poziomie światowym,

Or. fr

Poprawka 19
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że zarządzanie, a I. mając na uwadze, że zarządzanie przy 
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w szczególności administracja 
elektroniczna, skoordynowane 
z wszystkimi zainteresowanymi stronami 
mogłoby zmniejszyć do minimum
istniejące problemy oraz doprowadzić do 
zajęcia się kwestią ekspansji miast 
w sposób zintegrowany, w ramach 
współpracy uwzględniającej obszary 
podmiejskie i graniczące z terenami 
wiejskimi oraz zgodnie z nowoczesnymi 
podejściami do planowania rozwoju 
obszarów miejskich, takimi jak 
inteligentny wzrost, nowe planowanie 
miejskie i inteligentna urbanizacja,

wykorzystaniu nowoczesnych technik 
elektronicznych, a w szczególności 
administracja elektroniczna, 
skoordynowane z wszystkimi 
zainteresowanymi stronami mogłoby 
istotnie zmniejszyć istniejące problemy 
oraz doprowadzić do zajęcia się kwestią 
ekspansji miast w sposób zintegrowany, w 
ramach współpracy uwzględniającej 
obszary podmiejskie i graniczące z 
terenami wiejskimi oraz zgodnie z 
nowoczesnymi podejściami do planowania 
rozwoju obszarów miejskich, takimi jak 
inteligentny wzrost, nowe planowanie 
przestrzenne i inteligentna urbanizacja,

Or. pl

Poprawka 20
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że działania na rzecz 
rozwoju obszarów miejskich sprzyjają 
głównie udziałowi w nich małych 
i średnich przedsiębiorstw, a polityka 
spójności jest w coraz większym stopniu 
ukierunkowana na promowanie 
konkurencyjnych zalet miast,

J. mając na uwadze, że działania na rzecz 
rozwoju obszarów miejskich sprzyjają 
głównie udziałowi w nich małych i 
średnich przedsiębiorstw, w tym zwłaszcza 
ze sfery usług, a polityka spójności jest w 
coraz większym stopniu ukierunkowana na 
promowanie konkurencyjnych zalet miast, 

Or. pl

Poprawka 21
Jean Marie Beaupuy

Projekt rezolucji
Punkt Ja preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że MŚP, 
w szczególności małe i mikro-
przedsiębiorstwa oraz rzemiosło i handel, 
mają zasadnicze znaczenie dla utrzymania 
działalności w centrach miast i dla 
zachowania równowagi, zwłaszcza 
równowagi społecznej w dzielnicach 
miast, oraz że polityka miejska w zakresie 
uregulowania prawnego transportu, 
działalności handlowej, nieruchomości 
i zwiększania kosztów mieszkaniowych lub 
przeciwnie brak wyważonej polityki często 
prowadziły do zaniku działalności 
gospodarczej i ograniczenia działalności 
usługowej dla osób prywatnych,

Or. fr

Poprawka 22
Pierre Pribetich

Projekt rezolucji
Punkt Ja preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że zmiana klimatu 
jest dla obszarów miejskich głównym 
wyzwaniem XXI wieku, zarówno 
w zakresie renowacji starego 
budownictwa, jak i nowego rodzaju 
transportu i infrastruktury miejskiej,

Or. fr

Poprawka 23
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Punkt Ja preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że nadal występuje 
potrzeba wzmacniania partnerstwa między 
obszarami miejskimi i wiejskimi, ponieważ 
obszary miejskie mają ważną rolę do 
odegrania w harmonijnym i 
zintegrowanym rozwoju swoich peryferii 
w celu osiągnięcia spójności terytorialnej i 
trwałego rozwoju regionalnego,

Or. en

Poprawka 24
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla znaczenie zrównoważonego 
rozwoju obszarów miejskich oraz wkładu 
obszarów miejskich w rozwój regionalny; 
wzywa Komisję do regularnego oceniania, 
mierzenia, porównywania i omawiania 
wpływu polityki UE na sytuację obszarów 
miejskich pod względem gospodarczym 
i społecznym, a także w odniesieniu do 
zdrowia, transportu, środowiska 
i bezpieczeństwa;

1. podkreśla znaczenie zrównoważonego 
rozwoju obszarów miejskich oraz wkładu 
obszarów miejskich w rozwój regionalny; 
wzywa Komisję do regularnego oceniania, 
mierzenia, porównywania i omawiania 
wpływu polityki UE na sytuację obszarów 
miejskich pod względem gospodarczym i 
społecznym, w tym zwłaszcza w 
odniesieniu do problemów edukacji i 
kultury, a także w odniesieniu do zdrowia, 
transportu, środowiska i bezpieczeństwa;

Or. pl

Poprawka 25
Jean Marie Beaupuy

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża zaniepokojenie, że niektóre 
państwa członkowskie nie uwzględniają 
w należytym stopniu aspektu miejskiego 
i apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby we współpracy 
z władzami regionalnymi i lokalnymi 
dokonywały analizy i oceny wpływu 
włączania inicjatywy URBAN do 
głównego nurtu polityki oraz aby 
regularnie monitorowały i badały proces 
wykorzystywania funduszy UE na 
obszarach miejskich;

(nie dotyczy wersji polskiej)

Or. fr

Poprawka 26
Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża zaniepokojenie, że niektóre 
państwa członkowskie nie uwzględniają w 
należytym stopniu aspektu miejskiego i 
apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby we współpracy z 
władzami regionalnymi i lokalnymi 
dokonywały analizy i oceny wpływu 
włączania inicjatywy URBAN do 
głównego nurtu polityki oraz aby 
regularnie monitorowały i badały proces 
wykorzystywania funduszy UE na 
obszarach miejskich;

2. wyraża zaniepokojenie, że niektóre 
państwa członkowskie nie uwzględniają w 
należytym stopniu aspektu miejskiego w 
trakcie realizacji polityki spójności, i 
apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby we współpracy z 
władzami regionalnymi i lokalnymi 
dokonywały analizy i oceny wpływu 
włączania inicjatywy URBAN do 
głównego nurtu polityki oraz aby 
regularnie monitorowały i badały proces 
wykorzystywania funduszy UE na 
obszarach miejskich;

Or. pl
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Poprawka 27
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża zaniepokojenie, że niektóre 
państwa członkowskie nie uwzględniają w 
należytym stopniu aspektu miejskiego i 
apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby we współpracy z 
władzami regionalnymi i lokalnymi 
dokonywały analizy i oceny wpływu 
włączania inicjatywy URBAN do 
głównego nurtu polityki oraz aby 
regularnie monitorowały i badały proces
wykorzystywania funduszy UE na 
obszarach miejskich;

2. wyraża zaniepokojenie, że niektóre 
państwa członkowskie nie uwzględniają w 
należytym stopniu aspektu miejskiego, i 
apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby we współpracy z 
władzami regionalnymi i lokalnymi 
dokonywały analizy i oceny wpływu 
włączania inicjatywy URBAN do 
głównego nurtu polityki oraz aby 
regularnie monitorowały i badały efekty 
wykorzystywania funduszy UE na 
obszarach miejskich;

Or. pl

Poprawka 28
Pierre Pribetich

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża zaniepokojenie, że niektóre 
państwa członkowskie nie uwzględniają 
w należytym stopniu aspektu miejskiego 
i apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby we współpracy 
z władzami regionalnymi i lokalnymi 
dokonywały analizy i oceny wpływu 
włączania inicjatywy URBAN do 
głównego nurtu polityki oraz aby 
regularnie monitorowały i badały proces 
wykorzystywania funduszy UE na 
obszarach miejskich;

2. przypomina, że państwa członkowskie 
są zachęcane, a nie zobowiązywane do 
tego, aby uwzględniały zrównoważony 
rozwój obszarów miejskich jako priorytet 
strategiczny i w związku z tym wyraża 
zaniepokojenie, że niektóre państwa 
członkowskie nie uwzględniają 
w należytym stopniu aspektu miejskiego.
apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby we współpracy 
z władzami regionalnymi i lokalnymi 
dokonywały analizy i oceny wpływu 
włączania inicjatywy URBAN do 
głównego nurtu polityki oraz aby 
regularnie monitorowały i badały proces 
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wykorzystywania funduszy UE na 
obszarach miejskich;

Or. fr

Poprawka 29
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
ustęp 2a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. zwraca uwagę na pozytywne 
doświadczenia programu inicjatywy 
wspólnotowej URBAN w odniesieniu do 
partnerstwa, zintegrowanego podejścia 
i zasady działania oddolnego, które 
przyczyniły się w dużym stopniu do 
skuteczności i dopasowania 
finansowanych projektów; domaga się 
uwzględnienia tych osiągnięć w wymiarze 
miejskim finansowania ze środków 
funduszy strukturalnych oraz 
wprowadzenia podobnych mechanizmów 
do głównego nurtu programowania 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich, aby więcej miast mogło 
korzystać z tych osiągnięć; 

Or. de

Poprawka 30
Jean Marie Beaupuy

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zdania, że niewłaściwe byłoby 
przyjmowanie wspólnej definicji obszarów 
miejskich, ponieważ nie odzwierciedlałoby 
to w odpowiedniej mierze różnorodności 

3. jest zdania, że niewłaściwe byłoby 
przyjmowanie wspólnej definicji obszarów 
miejskich, ponieważ nie odzwierciedlałoby 
to w odpowiedniej mierze różnorodności 
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przypadków w państwach członkowskich 
oraz regionach i przez to uważa, że 
ewentualne stworzenie obowiązkowej 
definicji i obowiązkowego określenia 
obszarów miejskich należy pozostawić 
w gestii państw członkowskich zgodnie 
z zasadą pomocniczości;

przypadków w państwach członkowskich 
oraz regionach i przez to uważa, że 
ewentualne stworzenie obowiązkowej 
definicji i obowiązkowego określenia 
obszarów miejskich należy pozostawić 
w gestii państw członkowskich zgodnie 
z zasadą pomocniczości na podstawie 
wspólnych wskaźników europejskich;

Or. fr

Poprawka 31
Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zdania, że niewłaściwe byłoby 
przyjmowanie wspólnej definicji obszarów 
miejskich, ponieważ nie odzwierciedlałoby 
to w odpowiedniej mierze różnorodności 
przypadków w państwach członkowskich 
oraz regionach i przez to uważa, że 
ewentualne stworzenie obowiązkowej 
definicji i obowiązkowego określenia 
obszarów miejskich należy pozostawić 
w gestii państw członkowskich zgodnie 
z zasadą pomocniczości;

3. wzywa Komisję i państwa członkowskie, 
aby zbadały możliwość stworzenia
wspólnej definicji obszarów miejskich;
prosi Komisję o wsparcie tego procesu 
konstruktywnymi propozycjami; 

Or. de

Poprawka 32
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zdania, że niewłaściwe byłoby
przyjmowanie wspólnej definicji obszarów 
miejskich, ponieważ nie odzwierciedlałoby 

3. jest zdania, że przyjęcie wspólnej 
definicji obszarów miejskich jest zadaniem 
skomplikowanym, ponieważ trudno jest 
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to w odpowiedniej mierze różnorodności 
przypadków w państwach członkowskich 
oraz regionach i przez to uważa, że 
ewentualne stworzenie obowiązkowej 
definicji i obowiązkowego określenia 
obszarów miejskich należy pozostawić w 
gestii państw członkowskich zgodnie z 
zasadą pomocniczości; 

sklasyfikować różnorodne przypadki 
występujące w państwach członkowskich 
oraz regionach, i przez to uważa, że 
ewentualna obowiązkowa definicja i 
obowiązkowe określenie obszarów 
miejskich powinny ustanawiać minimalne 
wspólne parametry;

Or. es

Poprawka 33
Pierre Pribetich

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zdania, że niewłaściwe byłoby 
przyjmowanie wspólnej definicji obszarów 
miejskich, ponieważ nie odzwierciedlałoby 
to w odpowiedniej mierze różnorodności 
przypadków w państwach członkowskich 
oraz regionach i przez to uważa, że 
ewentualne stworzenie obowiązkowej 
definicji i obowiązkowego określenia 
obszarów miejskich należy pozostawić 
w gestii państw członkowskich zgodnie 
z zasadą pomocniczości;

3. jest zdania, że niewłaściwe byłoby 
przyjmowanie wspólnej definicji obszarów 
miejskich oraz bardziej ogólnie pojęcia 
„miejski”, ponieważ nie odzwierciedlałoby 
to w odpowiedniej mierze różnorodności 
przypadków w państwach członkowskich 
oraz regionach i przez to uważa, że 
ewentualne stworzenie obowiązkowej 
definicji i obowiązkowego określenia 
obszarów miejskich należy pozostawić 
w gestii państw członkowskich zgodnie 
z zasadą pomocniczości;

Or. fr

Poprawka 34
Rumiana Jeleva

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia wszelkich niezbędnych działań w 
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celu wsparcia stolic i innych metropolii w 
ich wysiłkach na rzecz podejmowania 
nowych wyzwań wynikających z 
urbanizacji i wzrostu liczby mieszkańców, 
w tym wyzwań dotyczących 
gospodarowania odpadami, 
mieszkalnictwa, zatrudnienia i edukacji;

Or. en

Poprawka 35
Emmanouil Angelakas

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3 a. uważa w tym kontekście, w związku z 
oczywistym faktem, iż pomimo 
skuteczności poszczególnych szczebli 
rządzenia z natury rzeczy różne 
mechanizmy konstytucyjne państw 
członkowskich nie są zgodne z 
ujednoliconymi metodologiami, że 
przydatne byłoby, by państwa 
członkowskie określiły, w razie potrzeby w 
ramach konsultacji publicznych, jak 
pojmują wymiar miejski, w celu lepszego 
ujednolicenia wewnętrznego i ściślejszego 
współdziałania z Komisją;

Or. el

Poprawka 36
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. ubolewa, że dotychczas nie w pełni 
skorzystano z możliwości subdelegacji na 

4. ubolewa, że dotychczas nie w pełni 
skorzystano z możliwości subdelegacji na 
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rzecz władz miejskich, ewentualnie za 
pomocą dotacji globalnych, w ramach 
programów operacyjnych finansowanych 
przez EFRR i jest przekonany, że w 
następnym okresie programowania należy 
przewidzieć wyraźną rolę obszarów 
miejskich jako organów pośredniczących 
w kontekście podejścia do zarządzania 
wielopoziomowego; jest również zdania, 
że wymiar miejski oraz subdelegacja w 
polityce regionalnej powinny być 
obowiązkowe;

rzecz władz miejskich, ewentualnie za 
pomocą dotacji globalnych, w ramach 
programów operacyjnych finansowanych 
przez EFRR, i jest przekonany, że w 
następnym okresie programowania należy 
przewidzieć wyraźną rolę obszarów 
miejskich jako organów pośredniczących 
w kontekście podejścia do zarządzania 
wielopoziomowego; podkreśla z naciskiem 
potrzebę zachęcania do subdelegacji 
wymiaru miejskiego w polityce 
regionalnej;

Or. es

Poprawka 37
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. ubolewa, że dotychczas nie w pełni 
skorzystano z możliwości subdelegacji na 
rzecz władz miejskich, ewentualnie za 
pomocą dotacji globalnych, w ramach 
programów operacyjnych finansowanych 
przez EFRR i jest przekonany, że 
w następnym okresie programowania 
należy przewidzieć wyraźną rolę obszarów 
miejskich jako organów pośredniczących 
w kontekście podejścia do zarządzania 
wielopoziomowego; jest również zdania, 
że wymiar miejski oraz subdelegacja 
w polityce regionalnej powinny być 
obowiązkowe;

4. ubolewa, że dotychczas nie w pełni 
skorzystano z możliwości subdelegacji na 
rzecz władz miejskich, ewentualnie za 
pomocą dotacji globalnych, w ramach 
programów operacyjnych finansowanych 
przez EFRR i jest przekonany, że 
w następnym okresie programowania 
należy przewidzieć wyraźną rolę obszarów 
miejskich jako organów pośredniczących 
w kontekście podejścia do zarządzania 
wielopoziomowego;

Or. de
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Poprawka 38
Antonio De Blasio

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. ubolewa, że dotychczas nie w pełni 
skorzystano z możliwości subdelegacji na 
rzecz władz miejskich, ewentualnie za 
pomocą dotacji globalnych, w ramach 
programów operacyjnych finansowanych 
przez EFRR i jest przekonany, że w 
następnym okresie programowania należy 
przewidzieć wyraźną rolę obszarów 
miejskich jako organów pośredniczących 
w kontekście podejścia do zarządzania 
wielopoziomowego; jest również zdania, 
że wymiar miejski oraz subdelegacja w 
polityce regionalnej powinny być 
obowiązkowe;

4. ubolewa, że dotychczas nie w pełni 
skorzystano z możliwości subdelegacji na 
rzecz władz miejskich, ewentualnie za 
pomocą dotacji globalnych, w ramach 
programów operacyjnych finansowanych 
przez EFRR, i jest przekonany, że w 
następnym okresie programowania należy 
przewidzieć wyraźną rolę obszarów 
miejskich jako organów pośredniczących 
w kontekście podejścia do zarządzania 
wielopoziomowego; jest również zdania, 
że wymiar miejski oraz subdelegacja w 
polityce regionalnej powinny być 
obowiązkowe; należy unikać 
fragmentaryzacji polityki regionalnej w 
wyniku subdelegacji, dlatego też trzeba 
regulować tryb subdelegacji z 
zachowaniem ostrożności;

Or. hu

Poprawka 39
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. ubolewa, że dotychczas nie w pełni 
skorzystano z możliwości subdelegacji na 
rzecz władz miejskich, ewentualnie za 
pomocą dotacji globalnych, w ramach 
programów operacyjnych finansowanych 
przez EFRR i jest przekonany, że 
w następnym okresie programowania 
należy przewidzieć wyraźną rolę obszarów 
miejskich jako organów pośredniczących 

4. ubolewa, że dotychczas nie w pełni 
skorzystano z możliwości subdelegacji na 
rzecz władz miejskich, ewentualnie za 
pomocą dotacji globalnych, w ramach 
programów operacyjnych finansowanych 
przez EFRR, i jest przekonany, że w 
następnym okresie programowania należy 
przewidzieć wyraźną rolę obszarów 
miejskich jako struktur pośredniczących w 
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w kontekście podejścia do zarządzania 
wielopoziomowego; jest również zdania, 
że wymiar miejski oraz subdelegacja 
w polityce regionalnej powinny być 
obowiązkowe;

kontekście podejścia do zarządzania 
wielopoziomowego; jest również zdania, 
że wymiar miejski oraz subdelegacja w 
polityce regionalnej powinny być 
obowiązkowe;

Or. pl

Poprawka 40
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. zaznacza, że państwa członkowskie 
mają możliwość delegowania miastom 
zarządzania środkami pomocowymi Unii 
Europejskiej przeznaczonymi na 
realizację działań mających na celu 
osiągnięcie trwałego rozwoju obszarów 
miejskich; jest to szczególnie ważne w 
przypadku podejmowania wyzwań o 
charakterze typowo lokalnym, np. 
problemu wykluczenia społecznego i 
braku dostępu do podstawowych usług lub 
zaspokojenia zasadniczych potrzeb, takich 
jak godne mieszkanie za przystępną cenę; 
uważa, że miasta powinny być 
odpowiedzialne za podejmowane działania 
począwszy od etapu planowania, a na 
wdrożeniu skończywszy;

Or. es

Poprawka 41
Emmanouil Angelakas

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

4a. w tym kontekście za celowe uważa 
zachęcenie wszystkich państw 
członkowskich do wspólnego zbadania 
możliwości utworzenia metropolii w 
miejscach, gdzie ośrodki takie nie istnieją, 
działających między innymi jako sieci 
spójności obszarów miejskich, dialogu i 
współpracy; 

Or. el

Poprawka 42
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. uznaje za udowodniony fakt, że 
zrównoważony rozwój obszarów miejskich 
wymaga całościowego, zintegrowanego 
podejścia oraz że realizacja tego podejścia 
jest możliwa tylko pod warunkiem 
współpracy podmiotów na wszystkich 
szczeblach politycznych 
i administracyjnych; domaga się jak 
najszybszego, lecz nie później niż 
w okresie programowania po 2013 r., 
uznania zintegrowanego podejścia za 
obowiązkowy warunek wykorzystania 
funduszy strukturalnych;

Or. de

Poprawka 43
Pierre Pribetich

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że subdelegacja jest bardzo 
ważnym narzędziem służącym poprawie 
zdolności administracyjnej przy 
zarządzaniu na szczeblu lokalnym oraz 
umożliwiającym rozwój terytorialny 
i wzrost w Europie;

Or. fr

Poprawka 44
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla znaczenie zintegrowanego 
podejścia do planowania rozwoju 
obszarów miejskich; proponuje, aby 
publiczne wsparcie rozwoju obszarów 
miejskich opierało się na zintegrowanych 
planach rozwoju obszarów miejskich i
wzywa Komisję do sporządzenia 
wytycznych zawierających zalecenia i 
przykłady dobrych praktyk w zakresie 
zintegrowanych planów rozwoju obszarów 
miejskich;

5. podkreśla znaczenie zintegrowanego 
podejścia do planowania rozwoju 
obszarów miejskich; proponuje, aby 
publiczne wsparcie rozwoju obszarów 
miejskich opierało się na zintegrowanych 
planach rozwoju obszarów miejskich; 
uważa, że stosowanie zintegrowanego 
podejścia powinno być również jednym z 
kryteriów przyznawania środków z 
funduszy strukturalnych i pożyczek z 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego;
wzywa Komisję do sporządzenia 
wytycznych zawierających zalecenia i 
przykłady dobrych praktyk w zakresie 
zintegrowanych planów rozwoju obszarów 
miejskich oraz do wspierania wymiany 
dobrych praktyk między władzami 
krajowymi, regionalnymi i lokalnymi;

Or. es
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Poprawka 45
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
ustęp 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. nalega, by w strategicznych ramach 
odniesienia i w krajowych programach 
operacyjnych państwa członkowskie 
priorytetowo potraktowały finansowanie 
projektów będących realizacją planów 
trwałego rozwoju obszarów miejskich; 

Or. es

Poprawka 46
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
ustęp 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. jest zdania, że na miastach spoczywa 
szczególna odpowiedzialność za realizację 
celów Wspólnoty w zakresie ochrony 
klimatu, ponieważ posiadają one 
wyjątkową możliwość dostarczania 
potencjalnych rozwiązań przyczyniających 
się do zmniejszenia światowej emisji 
gazów cieplarnianych; wzywa państwa 
członkowskie do włączenia ochrony 
klimatu do rozwoju miast jako celu 
przekrojowego;

Or. de

Poprawka 47
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 5b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5b. przypomina, że plany 
zrównoważonego zarządzania obszarami 
miejskimi powinny zawierać: plan 
zagospodarowania odpadów, mapy hałasu 
i plany działania, lokalne programy 
dotyczące zanieczyszczeń atmosferycznych 
i środowiska naturalnego, perspektywy 
wzrostu demograficznego, 
zapotrzebowanie na nowe obszary 
zurbanizowane, wykorzystanie terenów i 
budowli opuszczonych, rehabilitację 
dzielnic podupadających i terenów 
poprzemysłowych, dostępność i 
przystępność usług publicznych, strukturę 
miejską i odsetek terenów zielonych, 
udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych, uwypuklenie wartości 
dziedzictwa kulturowego, historycznego i 
przyrodniczego, szacunkowe 
zapotrzebowanie na wodę i energię oraz 
ich racjonalne wykorzystanie, dostępność 
publicznych środków transportu, 
skuteczne zarządzanie ruchem drogowym, 
integracja grup szczególnie zagrożonych
(emigrantów, mniejszości, osób o niskich 
kwalifikacjach, osób niepełnosprawnych, 
kobiet itd.), dostępność godnych mieszkań 
po przystępnych cenach, plany zwalczania 
przestępczości itd.;

Or. es

Poprawka 48
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że opracowanie zintegrowanych 
planów rozwoju obszarów miejskich 
będzie możliwe jedynie wtedy, kiedy 

6. uważa, że opracowanie zintegrowanych 
planów rozwoju obszarów miejskich 
będzie możliwe jedynie wtedy, kiedy 
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dostępne będą wystarczające zasoby 
przeznaczone na zrównoważony rozwój 
obszarów miejskich i dlatego zaleca, aby 
dostępne zasoby koncentrowano na 
konkretnych działaniach; proponuje 
określenie minimalnego poziomu 
wydatków z funduszy strukturalnych 
w wysokości 1000 EUR na mieszkańca 
obszaru miejskiego w okresie 
programowania;

dostępne będą wystarczające zasoby 
przeznaczone na zrównoważony rozwój 
obszarów miejskich i dlatego zaleca, aby 
dostępne zasoby koncentrowano na 
konkretnych działaniach;

Or. de

Poprawka 49
Jean Marie Beaupuy

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że opracowanie zintegrowanych 
planów rozwoju obszarów miejskich 
będzie możliwe jedynie wtedy, kiedy 
dostępne będą wystarczające zasoby 
przeznaczone na zrównoważony rozwój 
obszarów miejskich i dlatego zaleca, aby 
dostępne zasoby koncentrowano na 
konkretnych działaniach; proponuje 
określenie minimalnego poziomu 
wydatków z funduszy strukturalnych 
w wysokości 1000 EUR na mieszkańca 
obszaru miejskiego w okresie 
programowania;

6. uważa, że opracowanie zintegrowanych
planów rozwoju obszarów miejskich 
będzie możliwe jedynie wtedy, kiedy 
dostępne będą wystarczające zasoby 
przeznaczone na zrównoważony rozwój 
obszarów miejskich i dlatego zaleca, aby 
dostępne zasoby koncentrowano na 
konkretnych działaniach;

Or. fr

Poprawka 50
Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że opracowanie zintegrowanych 
planów rozwoju obszarów miejskich 
będzie możliwe jedynie wtedy, kiedy 
dostępne będą wystarczające zasoby 
przeznaczone na zrównoważony rozwój 
obszarów miejskich i dlatego zaleca, aby 
dostępne zasoby koncentrowano na 
konkretnych działaniach; proponuje 
określenie minimalnego poziomu 
wydatków z funduszy strukturalnych w 
wysokości 1000 EUR na mieszkańca 
obszaru miejskiego w okresie 
programowania;

6. uważa, że opracowanie zintegrowanych 
planów rozwoju obszarów miejskich 
będzie możliwe jedynie wtedy, kiedy 
dostępne będą wystarczające zasoby 
przeznaczone na zrównoważony rozwój 
obszarów miejskich, i dlatego zaleca, aby 
dostępne zasoby koncentrowano na 
konkretnych działaniach;

Or. pl

Poprawka 51
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że opracowanie zintegrowanych 
planów rozwoju obszarów miejskich 
będzie możliwe jedynie wtedy, kiedy 
dostępne będą wystarczające zasoby 
przeznaczone na zrównoważony rozwój 
obszarów miejskich i dlatego zaleca, aby 
dostępne zasoby koncentrowano na 
konkretnych działaniach; proponuje 
określenie minimalnego poziomu 
wydatków z funduszy strukturalnych w 
wysokości 1000 EUR na mieszkańca 
obszaru miejskiego w okresie 
programowania;

6. uważa, że opracowanie zintegrowanych 
planów rozwoju obszarów miejskich 
będzie możliwe jedynie wtedy, kiedy 
dostępne będą wystarczające zasoby 
przeznaczone na zrównoważony rozwój 
obszarów miejskich, i dlatego zaleca, aby 
dostępne zasoby koncentrowano na 
konkretnych działaniach; 

Or. es
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Poprawka 52
Antonio De Blasio

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że opracowanie zintegrowanych 
planów rozwoju obszarów miejskich 
będzie możliwe jedynie wtedy, kiedy 
dostępne będą wystarczające zasoby 
przeznaczone na zrównoważony rozwój 
obszarów miejskich i dlatego zaleca, aby 
dostępne zasoby koncentrowano na 
konkretnych działaniach; proponuje 
określenie minimalnego poziomu 
wydatków z funduszy strukturalnych w 
wysokości 1000 EUR na mieszkańca 
obszaru miejskiego w okresie 
programowania;

6. uważa, że opracowanie zintegrowanych 
planów rozwoju obszarów miejskich 
będzie możliwe jedynie wtedy, kiedy 
dostępne będą wystarczające zasoby 
przeznaczone na zrównoważony rozwój 
obszarów miejskich, i dlatego zaleca, aby 
dostępne zasoby koncentrowano na 
konkretnych działaniach; proponuje 
określenie minimalnego poziomu 
wydatków z funduszy strukturalnych na 
mieszkańca obszaru miejskiego w okresie 
programowania, przy czym minimalną 
kwotę należy ustalić w taki sposób, by 
podział tej sumy nie był dla regionu 
obciążeniem niemożliwym do 
zrealizowania;

Or. hu

Poprawka 53
Jean Marie Beaupuy

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zauważa pilną potrzebę przekształcenia 
potencjału zarządzania obszarami 
miejskimi i zwraca uwagę państw 
członkowskich na palącą potrzebę 
przyjęcia zintegrowanego podejścia 
w kwestii realizacji polityki rozwoju 
obszarów miejskich poprzez 
zaangażowanie w ten proces rządów 
krajowych wraz z władzami regionalnymi 
i lokalnymi oraz wszystkimi 
zainteresowanymi stronami w oparciu 

7. zauważa pilną potrzebę przekształcenia 
potencjału zarządzania obszarami 
miejskimi w wymiarze wertykalnym 
i horyzontalnym i zwraca uwagę państw 
członkowskich na palącą potrzebę 
przyjęcia zintegrowanego podejścia 
w kwestii realizacji polityki rozwoju 
obszarów miejskich (zajmującej się 
podstawowymi kwestiami związanymi 
z życiem codziennym obywateli, takimi jak 
transport, służby publiczne, jakość życia, 
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o zasadę partnerstwa; zatrudnienie i lokalna działalność 
gospodarcza, bezpieczeństwo itd.) poprzez 
zaangażowanie w ten proces rządów 
krajowych wraz z władzami regionalnymi 
i lokalnymi oraz wszystkimi 
zainteresowanymi stronami sektora 
publicznego i prywatnego w oparciu 
o zasadę partnerstwa; 

Or. fr

Poprawka 54
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. dostrzega trudności, jakie obszary 
miejskie napotykają, próbując pogodzić 
poszczególne dziedziny finansowane 
z EFS podczas realizacji polityki rozwoju 
gospodarczego i społecznego a także 
poszczególne dziedziny finansowane 
z EFRR podczas planowania inwestycji 
w infrastrukturę fizyczną; uważa, że 
należy zarzucić zasadę finansowania 
z jednego funduszu i wzywa Komisję do 
przeanalizowania możliwości połączenia 
finansowania z obu funduszy;

8. uważa, że koncentracja geograficzna 
i tematyczna działań pozwoliła na 
zebranie ważnych doświadczeń istotnych 
dla koordynacji pomocy ze środków 
EFRR i EFS na szczeblu lokalnym; 
wzywa władze lokalne i regionalne do 
oparcia się na tych doświadczeniach 
w celu lepszego wykorzystania synergii 
związanej z finansowaniem ze środków 
EFRR i EFS oraz wzmocnienia 
zintegrowanego działania;

Or. de

Poprawka 55
Emmanouil Angelakas

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. dostrzega trudności, jakie obszary 
miejskie napotykają, próbując pogodzić 

8. dostrzega trudności, jakie obszary 
miejskie napotykają, próbując pogodzić 
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poszczególne dziedziny finansowane z 
EFS podczas realizacji polityki rozwoju 
gospodarczego i społecznego a także 
poszczególne dziedziny finansowane z 
EFRR podczas planowania inwestycji w 
infrastrukturę fizyczną; uważa, że należy 
zarzucić zasadę finansowania z jednego 
funduszu i wzywa Komisję do 
przeanalizowania możliwości połączenia 
finansowania z obu funduszy;

poszczególne dziedziny finansowane z 
EFS podczas realizacji polityki rozwoju 
gospodarczego i społecznego, a także 
poszczególne dziedziny finansowane z 
EFRR podczas planowania inwestycji w 
infrastrukturę fizyczną; uważa, że celowe 
byłoby zbadanie możliwości połączenia 
finansowania z obu funduszy, gdyby 
działanie takie mogło zagwarantować 
uproszczenie procedur;

Or. el

Poprawka 56
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. dostrzega trudności, jakie obszary 
miejskie napotykają, próbując pogodzić 
poszczególne dziedziny finansowane z 
EFS podczas realizacji polityki rozwoju 
gospodarczego i społecznego a także 
poszczególne dziedziny finansowane z 
EFRR podczas planowania inwestycji w 
infrastrukturę fizyczną; uważa, że należy 
zarzucić zasadę finansowania z jednego 
funduszu i wzywa Komisję do 
przeanalizowania możliwości połączenia 
finansowania z obu funduszy;

8. dostrzega trudności, jakie obszary 
miejskie napotykają, próbując pogodzić 
poszczególne dziedziny finansowane 
z EFS podczas realizacji polityki rozwoju 
gospodarczego i społecznego, a także 
poszczególne dziedziny finansowane 
z EFRR podczas planowania inwestycji 
w infrastrukturę fizyczną; uważa, że należy 
zarzucić zasadę finansowania z jednego 
funduszu i wzywa Komisję do 
przeanalizowania tej możliwości; 

Or. es

Poprawka 57
Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. dostrzega trudności, jakie obszary 
miejskie napotykają, próbując pogodzić
poszczególne dziedziny finansowane z 
EFS podczas realizacji polityki rozwoju 
gospodarczego i społecznego a także 
poszczególne dziedziny finansowane z 
EFRR podczas planowania inwestycji w 
infrastrukturę fizyczną; uważa, że należy 
zarzucić zasadę finansowania z jednego 
funduszu i wzywa Komisję do 
przeanalizowania możliwości połączenia 
finansowania z obu funduszy;

8. dostrzega trudności, jakie obszary 
miejskie napotykają, próbując pogodzić
poszczególne dziedziny finansowane z 
EFS podczas realizacji polityki rozwoju 
gospodarczego i społecznego, a także 
poszczególne dziedziny finansowane z 
EFRR podczas planowania inwestycji w 
infrastrukturę fizyczną; uważa, że należy 
zrewidować zasadę „jeden program, jeden 
fundusz”;

Or. pl

Poprawka 58
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. dostrzega trudności, jakie obszary 
miejskie napotykają, próbując pogodzić 
poszczególne dziedziny finansowane 
z EFS podczas realizacji polityki rozwoju 
gospodarczego i społecznego a także 
poszczególne dziedziny finansowane 
z EFRR podczas planowania inwestycji 
w infrastrukturę fizyczną; uważa, że należy 
zarzucić zasadę finansowania z jednego 
funduszu i wzywa Komisję do 
przeanalizowania możliwości połączenia 
finansowania z obu funduszy;

8. dostrzega trudności, jakie obszary 
miejskie napotykają, próbując pogodzić 
poszczególne dziedziny finansowane z 
EFS podczas realizacji polityki rozwoju 
gospodarczego i społecznego, a także 
poszczególne dziedziny finansowane z 
EFRR podczas planowania inwestycji w 
infrastrukturę techniczną; uważa, że należy 
zarzucić zasadę finansowania z jednego 
funduszu, i wzywa Komisję do 
przeanalizowania możliwości połączenia 
finansowania z obu funduszy;

Or. pl
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Poprawka 59
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. popiera pomysł obowiązującej w ramach 
inicjatywy JESSICA zasady ponownego 
wykorzystywania środków i jej potencjał w 
zakresie wzrostu gospodarczego na 
obszarach miejskich, uważa też, że w 
następnym okresie programowania cała 
polityka regionalna powinna opierać się 
zasadniczo bardziej na oferowaniu 
kredytów na ponowne wykorzystywanie 
funduszy niż wyłącznie na dotacjach, jak 
ma to miejsce obecnie;

9. popiera pomysł obowiązującej w ramach 
inicjatywy JESSICA zasady ponownego 
wykorzystywania środków i jej potencjał w 
zakresie wzrostu gospodarczego na 
obszarach miejskich, uważa też, że w 
następnym okresie programowania należy 
zbadać zalety pewnych aspektów polityki 
regionalnej opierających się większym 
zakresie na funduszach odnawialnych 
oferujących kredyty, a nie wyłącznie na 
dotacjach, jak ma to miejsce obecnie;

Or. en

Poprawka 60
Emmanouil Angelakas

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. popiera pomysł obowiązującej w ramach 
inicjatywy JESSICA zasady ponownego 
wykorzystywania środków i jej potencjał w 
zakresie wzrostu gospodarczego na 
obszarach miejskich, uważa też, że w 
następnym okresie programowania cała
polityka regionalna powinna opierać się 
zasadniczo bardziej na oferowaniu 
kredytów na ponowne wykorzystywanie 
funduszy niż wyłącznie na dotacjach, jak 
ma to miejsce obecnie;

9. popiera pomysł obowiązującej w ramach 
inicjatywy JESSICA zasady ponownego 
wykorzystywania środków i jej potencjał w 
zakresie wzrostu gospodarczego na 
obszarach miejskich, uważa też, że w 
następnym okresie programowania 
polityka regionalna powinna 
wykorzystywać w większej mierze fundusze 
odnawialne oferujące kredyty, a nie tylko 
sięgać po dotacje, jak ma to miejsce 
obecnie;

Or. el



AM\753642PL.doc 35/44 PE415.342v01-00

PL

Poprawka 61
Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. popiera pomysł obowiązującej w ramach 
inicjatywy JESSICA zasady ponownego 
wykorzystywania środków i jej potencjał w 
zakresie wzrostu gospodarczego na 
obszarach miejskich, uważa też, że w 
następnym okresie programowania cała
polityka regionalna powinna opierać się
zasadniczo bardziej na oferowaniu 
kredytów na ponowne wykorzystywanie 
funduszy niż wyłącznie na dotacjach, jak 
ma to miejsce obecnie;

9. popiera pomysł obowiązującej w ramach 
inicjatywy JESSICA zasady ponownego 
wykorzystywania środków i jej potencjał w 
zakresie wzrostu gospodarczego na 
obszarach miejskich, uważa też, że w 
następnym okresie programowania 
polityka regionalna powinna opierać się
również na inżynierii finansowej;

Or. pl

Poprawka 62
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. popiera pomysł obowiązującej w ramach 
inicjatywy JESSICA zasady ponownego 
wykorzystywania środków i jej potencjał 
w zakresie wzrostu gospodarczego na 
obszarach miejskich, uważa też, że 
w następnym okresie programowania cała 
polityka regionalna powinna opierać się 
zasadniczo bardziej na oferowaniu 
kredytów na ponowne wykorzystywanie 
funduszy niż wyłącznie na dotacjach, jak 
ma to miejsce obecnie;

9. popiera pomysł obowiązującej w ramach 
inicjatywy JESSICA zasady ponownego 
wykorzystywania środków i jej potencjał w 
zakresie wzrostu gospodarczego na 
obszarach miejskich, uważa też, że w 
następnym okresie programowania 
polityka regionalna powinna opierać się w 
większym stopniu na oferowaniu 
korzystnych kredytów na ponowne 
wykorzystywanie funduszy niż wyłącznie 
na dotacjach, jak ma to miejsce obecnie;

Or. pl
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Poprawka 63
Jean Marie Beaupuy

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. dostrzega potencjał sektora prywatnego 
w zakresie rozwoju obszarów miejskich 
i jest zdania, że w celu stworzenia 
innowacyjnych systemów finansowania 
i przedsięwzięć należy regularnie 
uwzględniać korzystanie z partnerstwa 
publiczno-prywatnego;

10. dostrzega potencjał sektora prywatnego 
w zakresie rozwoju obszarów miejskich 
i jest zdania, że w celu stworzenia 
innowacyjnych systemów finansowania 
i przedsięwzięć należy regularnie 
uwzględniać korzystanie z partnerstwa 
publiczno-prywatnego; biorąc pod uwagę, 
że ze względu na poszanowanie zasad 
pomocniczości i samorządności lokalnej 
władze publiczne dokonują strategicznych 
i praktycznych wyborów (wybór rodzaju 
świadczeń, dokumentacja przetargowa, 
zapewnienie właściwego poziomu 
kontroli ...) w obszarze zadań 
powierzanych kompetentnym podmiotom 
prywatnym; 

Or. fr

Poprawka 64
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. dostrzega potencjał sektora prywatnego 
w zakresie rozwoju obszarów miejskich 
i jest zdania, że w celu stworzenia 
innowacyjnych systemów finansowania 
i przedsięwzięć należy regularnie
uwzględniać korzystanie z partnerstwa 
publiczno-prywatnego;

10. dostrzega potencjał sektora prywatnego 
w zakresie rozwoju obszarów miejskich 
i jest zdania, że w celu stworzenia 
innowacyjnych systemów finansowania 
i przedsięwzięć należy również
uwzględniać korzystanie z partnerstwa 
publiczno-prywatnego; zwraca uwagę, że 
w tym celu konieczne są jasne i przejrzyste 
zasady postępowania, w szczególności 
w odniesieniu do działalności instytucji 
publicznych i przedsiębiorstw;
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Or. de

Poprawka 65
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. dostrzega potencjał sektora prywatnego 
w zakresie rozwoju obszarów miejskich 
i jest zdania, że w celu stworzenia 
innowacyjnych systemów finansowania 
i przedsięwzięć należy regularnie 
uwzględniać korzystanie z partnerstwa 
publiczno-prywatnego;

10. dostrzega potencjał sektora prywatnego 
w zakresie rozwoju obszarów miejskich i 
jest zdania, że należy znacznie szerzej 
wykorzystać partnerstwo publiczno-
prywatne w rozwiązywaniu istotnych 
problemów gospodarczych i społecznych 
obszarów miejskich;

Or. pl

Poprawka 66
Pierre Pribetich

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. dostrzega potencjał sektora prywatnego 
w zakresie rozwoju obszarów miejskich 
i jest zdania, że w celu stworzenia 
innowacyjnych systemów finansowania 
i przedsięwzięć należy regularnie 
uwzględniać korzystanie z partnerstwa 
publiczno-prywatnego;

10. dostrzega potencjał sektora prywatnego 
w zakresie rozwoju obszarów miejskich 
i jest zdania, że w celu stworzenia 
innowacyjnych systemów finansowania 
i przedsięwzięć należy regularnie 
uwzględniać korzystanie z partnerstwa 
publiczno-prywatnego, zwłaszcza 
w przypadku tworzenia infrastruktury 
i mieszkalnictwa;

Or. fr
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Poprawka 67
Emmanouil Angelakas

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. odnotowuje, że oprócz polityki 
regionalnej istnieją inne polityki 
Wspólnoty, w ramach których obszarom 
miejskim udzielane jest wsparcie 
finansowe, i w związku z tym apeluje do 
Komisji o opracowanie i zaproponowanie 
konkretnych zmian w polityce, zgodnie z 
którymi połączono by wszystkie zasoby UE
przeznaczone dla obszarów miejskich, tak 
aby zapewnić realizację w praktyce 
zintegrowanego podejścia;

12. odnotowuje, że oprócz polityki 
regionalnej istnieją inne polityki 
Wspólnoty, w ramach których obszarom 
miejskim udzielane jest wsparcie 
finansowe, i w związku z tym apeluje do 
Komisji o opracowanie i zaproponowanie 
konkretnych zmian w polityce, mających 
na celu skoordynowane wykorzystanie 
wszystkich zasobów UE przeznaczonych
dla obszarów miejskich, tak aby zapewnić 
realizację w praktyce zintegrowanego 
podejścia, zawsze jednak mając na 
względzie politykę spójności;

Or. el

Poprawka 68
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. odnotowuje, że oprócz polityki 
regionalnej istnieją inne polityki 
Wspólnoty, w ramach których obszarom 
miejskim udzielane jest wsparcie 
finansowe, i w związku z tym apeluje do 
Komisji o opracowanie i zaproponowanie 
konkretnych zmian w polityce, zgodnie z 
którymi połączono by wszystkie zasoby UE 
przeznaczone dla obszarów miejskich, tak 
aby zapewnić realizację w praktyce 
zintegrowanego podejścia;

12. odnotowuje, że oprócz polityki 
regionalnej istnieją inne polityki 
Wspólnoty, w ramach których obszarom 
miejskim udzielane jest wsparcie 
finansowe, i w związku z tym apeluje do 
Komisji o opracowanie i zaproponowanie 
lepszej koordynacji danych działań 
politycznych w celu połączenia wszystkich 
zasobów UE przeznaczonych dla obszarów 
miejskich, tak aby zapewnić realizację w 
praktyce zintegrowanego podejścia;

Or. es
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Poprawka 69
Pierre Pribetich

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. uważa, że istniejące w państwach 
członkowskich struktury są nadal słabo 
dostosowane do inicjowania współpracy 
w wymiarze horyzontalnym i zwraca się 
do Komisji Europejskiej o promowanie 
zasady struktur zarządzania 
międzysektorowego.

Or. fr

Poprawka 70
Emmanouil Angelakas

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa do udostępnienia dalszych 
zasobów w celu stworzenia i wzmocnienia 
sieci założonych przez miasta w zakresie 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich, ponieważ sieci te odgrywają 
ważną rolę we współpracy terytorialnej, a 
także apeluje do Komisji o umocnienie 
pozycji obszarów miejskich w ramach 
inicatywy „Regiony na rzecz zmian 
gospodarczych”;

13. wzywa do udostępnienia dalszych 
zasobów w celu stworzenia i wzmocnienia 
sieci założonych przez miasta w zakresie 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich, ponieważ sieci te odgrywają 
ważną rolę we współpracy terytorialnej; w 
tym kontekście podkreśla konieczność 
posiadania infrastruktury zdolnej 
wesprzeć utrzymanie szczególnych cech 
(np. historycznych), modernizację (np. 
bieguny innowacyjności), wzrostu 
gospodarczego (np. MŚP) i działalności 
sezonowej , a także apeluje do Komisji o 
umocnienie pozycji obszarów miejskich w 
ramach inicjatywy „Regiony na rzecz 
zmian gospodarczych”;

Or. el
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Poprawka 71
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa do udostępnienia dalszych
zasobów w celu stworzenia i wzmocnienia 
sieci założonych przez miasta w zakresie 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich, ponieważ sieci te odgrywają 
ważną rolę we współpracy terytorialnej, 
a także apeluje do Komisji o umocnienie 
pozycji obszarów miejskich w ramach 
inicjatywy „Regiony na rzecz zmian 
gospodarczych”;

13. wzywa do wydajniejszego 
wykorzystania istniejących zasobów 
w celu stworzenia i wzmocnienia sieci 
założonych przez miasta w zakresie 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich, ponieważ sieci te odgrywają 
ważną rolę we współpracy terytorialnej, 
a także apeluje do Komisji o umocnienie 
pozycji obszarów miejskich w ramach 
inicjatywy „Regiony na rzecz zmian 
gospodarczych”;

Or. de

Poprawka 72
Pierre Pribetich

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa do udostępnienia dalszych 
zasobów w celu stworzenia i wzmocnienia 
sieci założonych przez miasta w zakresie 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich, ponieważ sieci te odgrywają 
ważną rolę we współpracy terytorialnej, 
a także apeluje do Komisji o umocnienie 
pozycji obszarów miejskich w ramach 
inicjatywy „Regiony na rzecz zmian 
gospodarczych”;

13. wzywa do udostępnienia dalszych 
zasobów finansowych, ludzkich 
i organizacyjnych w celu stworzenia 
i wzmocnienia sieci założonych przez 
miasta w zakresie zrównoważonego 
rozwoju obszarów miejskich, ponieważ 
sieci te odgrywają ważną rolę we 
współpracy terytorialnej, a także apeluje do 
Komisji o umocnienie pozycji obszarów 
miejskich w ramach inicjatywy „Regiony 
na rzecz zmian gospodarczych”;

Or. fr
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Poprawka 73
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zauważa, że należy wprowadzić 
równowagę między procesem rozwoju 
obszarów miejskich a interesami terenów 
podmiejskich i skoordynować go ze 
wspieraniem rozwoju obszarów wiejskich;
przypomina, że polityka rozwoju obszarów 
wiejskich ma istotne znaczenie 
terytorialne, a polityka rozwoju obszarów 
miejskich i polityka rozwoju obszarów 
wiejskich nie są dostatecznie 
zintegrowane; podkreśla potrzebę 
rzeczywistej synergii tych polityk, której 
skutkiem będzie rzeczywisty potencjał 
rozwojowy oraz promocja atrakcyjności 
i konkurencyjności obszarów wiejskich;

14. zauważa, że właściwie realizowana 
polityka rozwoju regionalnego wymaga 
zrównoważenia działań dotyczących 
obszarów miejskich i terenów 
podmiejskich i skoordynowania ich z 
działaniami na rzecz obszarów wiejskich;
przypomina, że polityka rozwoju obszarów 
wiejskich ma istotne znaczenie 
terytorialne, a polityka rozwoju obszarów 
miejskich i polityka rozwoju obszarów 
wiejskich nie są dostatecznie 
zintegrowane; podkreśla potrzebę 
rzeczywistej synergii tych polityk, której 
skutkiem będzie rzeczywisty potencjał 
rozwojowy oraz promocja atrakcyjności i 
konkurencyjności obszarów wiejskich;

Or. pl

Poprawka 74
Emmanouil Angelakas

Projekt rezolucji
Ustęp 14a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wychodząc poza ramy ogólne, uważa 
za celowe rozważenie i zbadanie 
możliwości przyjęcia specjalnej polityki 
skupiającej się na obszarach miejskich i, 
szerzej ujmując, oddziałujących na 
przedmieścia i obszary wiejskie, a przez to 
i na rozwój spójności regionalnej; 
stwierdza, że kluczowe działania 
polityczne wiążą się z ucieczką ludności 
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do miast i z wyludnianiem się obszarów 
wiejskich, z migracjami wewnętrznymi i 
zewnętrznymi, a także z edukacją i 
przekwalifikowaniem zawodowym 
pracowników z likwidowanych 
przedsiębiorstw;

Or. el

Poprawka 75
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
ustęp 14a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. zwraca uwagę, że zrównoważona 
strategia planowania przestrzennego jest 
koniecznym warunkiem celowego 
i skutecznego stosowania środków 
wsparcia na rzecz obszarów miejskich 
i wiejskich; wzywa państwa członkowskie 
i regiony, aby wykorzystały instrument 
partnerstw miejsko-wiejskich do realizacji 
celu zrównoważonego rozwoju 
przestrzennego; 

Or. de

Poprawka 76
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 14b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. zauważa, że wyzwania, takie jak 
tendencje demograficzne, migracja 
i wyludnianie miast, stwarzają nowe 
wyzwania na rynku pracy, w zakresie 
dostępu do służby zdrowia i opieki 
społecznej, w mieszkalnictwie 
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i planowaniu przestrzennym; 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 możliwości dostosowawczych;

Or. de

Poprawka 77
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. zaleca, by Komisja i państwa 
członkowskie ustanowiły europejską 
grupę wysokiego szczebla ds. rozwoju 
obszarów miejskich i zastosowały otwartą 
metodę koordynacji do polityki rozwoju 
obszarów miejskich na szczeblu UE;

Or. en

Poprawka 78
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Komisję i Radę do określenia 
– przy jednoczesnym szczególnym 
uwzględnieniu prac audytu miejskiego 
(Urban Audit) – wskaźników analizy 
porównawczej w zakresie 
zrównoważonego rozwoju miast 
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w rozumieniu karty lipskiej, takich jak np.
zużycie energii na jednego mieszkańca, 
zakres korzystania z miejskiego transportu 
publicznego w stosunku do całkowitych 
potrzeb komunikacyjnych lub ilość emisji 
gazów cieplarnianych w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca;

Or. de
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