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Predlog spremembe 1
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Predlog resolucije

Navedba sklicevanja 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju vizije prihodnosti 
evropskih mest, opredeljene v novi atenski 
listini iz leta 2003,

Or. pl

Predlog spremembe 2
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju združenja županov, 
ustanovljenega 29. januarja 2008,

Or. de

Predlog spremembe 3
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju nove atenske listine, ki 
je bila razglašena 20. novembra 2003 na 
zasedanju evropskega sveta urbanistov,

Or. en
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Predlog spremembe 4
Pierre Pribetich

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker sicer velja, da urbanizem spada v 
pristojnost nacionalnih, regionalnih in 
lokalnih organov, vendar ima ključno 
vlogo pri učinkovitem izvajanju lizbonske 
in göteborške strategije ter tvori zelo 
pomemben del kohezijske politike, za 
katero so pristojne institucije Evropske 
unije,

A. ker sicer velja, da urbanizem spada v 
pristojnost nacionalnih, regionalnih in 
lokalnih organov, vendar ima ključno 
vlogo pri učinkovitem izvajanju lizbonske 
in göteborške strategije ter zaseda zelo 
pomembno mesto v kohezijski politiki, za 
katero so pristojne institucije Evropske 
unije,

Or. fr

Predlog spremembe 5
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je med cilji Evropske unije, ki so 
navedeni v leipziški listini, zagotoviti 
celovit pristop k izvajanju politike razvoja 
mest, da bi ustvarili kakovostna urbana 
območja, posodobili transportno, 
energetsko in informacijsko omrežje ter 
spodbudili vseživljenjsko učenje, 
izobraževanje in inovacije zlasti v 
prikrajšanih mestnih središčih,

B. ker je med cilji Evropske unije, ki so 
navedeni v leipziški listini, zagotoviti 
celovit pristop k izvajanju politike razvoja 
mest, da bi ustvarili kakovostna urbana 
območja, posodobili javne službe, 
transportno, energetsko in informacijsko 
omrežje ter spodbudili vseživljenjsko 
učenje, izobraževanje in inovacije zlasti v 
prikrajšanih mestnih središčih,

Or. pl

Predlog spremembe 6
Emmanouil Angelakas

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)



AM\753642SL.doc 5/37 PE415.342v01-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker bi lahko proces oblikovanja 
prožnega, prilagodljivega in dinamičnega 
kontrolnega seznama za izvajanje 
leipziške listine – kar je bistveni pogoj za 
uresničitev zelo različnih potreb evropskih 
mest – ki ga je francosko predsedstvo že 
začelo izvajati, ter kasnejši celoviti 
urbanistični načrti, ki bi jih pripravila 
vsaka država članica, zelo koristili pri 
zagotavljanju podatkov o različnih 
razmerah in omogočili izvajanje pobud na 
podlagi natančno opredeljenih ciljev,

Or. el

Predlog spremembe 7
Pierre Pribetich

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker 80 odstotkov od 492 milijonov 
prebivalcev Evropske unije živi v mestih, 
vendar je med državami članicami nekaj 
pomembnih razlik v zvezi s porazdelitvijo 
prebivalstva na mestnih, primestnih in 
podeželskih območjih,

D. ker 80 odstotkov od 492 milijonov 
prebivalcev Evropske unije živi v mestih, 
vendar je med državami članicami nekaj 
pomembnih razlik v zvezi s porazdelitvijo 
prebivalstva na mestnih, primestnih in 
podeželskih območjih, kljub temu pa je za 
Unijo značilen policentrični razvoj,

Or. fr

Predlog spremembe 8
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker kljub temu, da visok odstotek 
prebivalstva živi v urbanih območjih, 
njegove potrebe in interesi niso vedno 
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ustrezno upoštevani v sredstvih, projektih, 
pobudah in strategijah Evropske unije,

Or. es

Predlog spremembe 9
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker se v urbanih območjih ustvari od 70 
do 80 odstotkov BDP Evropske unije in ker 
mesta veljajo za središče inovacij ter 
gonilo regionalnega, nacionalnega in 
evropskega razvoja,

E. ker se v urbanih območjih ustvari od 70 
do 80 odstotkov BDP Evropske unije in ker 
mesta veljajo za središče inovacij ter 
gonilo regionalnega, nacionalnega in 
evropskega razvoja, po drugi strani pa so 
odgovorna za več kot 75 odstotkov 
svetovne porabe energije ter ustvarijo 80 
odstotkov toplogrednih plinov zaradi 
proizvodnje energije, prometa, industrije 
in ogrevanja,

Or. de

Predlog spremembe 10
Rumiana Jeleva

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker notranje preseljevanje v 
prestolnice in druge metropole povečuje 
težnjo po urbanizaciji; ker je posledično 
naraščanje prebivalstva zelo veliko breme 
za mesta, ki se povečujejo in soočajo z 
vedno večjimi potrebami na področju 
ravnanja z odpadki, stanovanjskega 
vprašanja, izobraževanja in zaposlovanja,

Or. en
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Predlog spremembe 11
Rumiana Jeleva

Predlog resolucije
Uvodna izjava E b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Eb. ker ima naraščajoča težnja po 
urbanizaciji znaten vpliv na podeželje, 
kjer zmanjševanje prebivalstva ter izguba 
človeškega kapitala, delavcev, potrošnikov 
in študentov, ki iz tega izhaja, povzročata 
precejšnje težave,

Or. en

Predlog spremembe 12
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker se urbana območja Evropske unije 
kljub različni politični, institucionalni in 
ustavni ureditvi v državah članicah soočajo 
s skupnimi izzivi ter jih čakajo skupne 
priložnosti, zaradi česar je treba vzpostaviti 
vzajemno sodelovanje,

G. ker se urbana območja Evropske unije 
kljub različni politični, institucionalni in 
ustavni ureditvi v državah članicah soočajo 
s skupnimi izzivi ter jih čakajo skupne 
priložnosti, zaradi česar je treba vzpostaviti 
vzajemno sodelovanje in izmenjavo dobre 
prakse,

Or. es

Predlog spremembe 13
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker se urbana območja Evropske unije 
kljub različni politični, institucionalni in 
ustavni ureditvi v državah članicah soočajo 
s skupnimi izzivi ter jih čakajo skupne 

G. ker se urbana območja Evropske unije 
kljub različni politični, institucionalni in 
ustavni ureditvi v državah članicah soočajo 
s skupnimi izzivi ter jih čakajo skupne 
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priložnosti, zaradi česar je treba vzpostaviti 
vzajemno sodelovanje, 

priložnosti, ki jih je treba uresničiti, zaradi 
česar je treba vzpostaviti vzajemno 
sodelovanje in izvajanje dobre prakse,

Or. pl

Predlog spremembe 14
Pierre Pribetich

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker je bistveno imeti na voljo 
podrobne statistične podatke, da bi ocenili 
napredek in prepoznali težave urbanih 
območij,

Or. fr

Predlog spremembe 15
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker Evropsko unijo čakajo izzivi na 
področju prostorskega razvoja, kot so 
gospodarsko prestrukturiranje, visoka 
brezposelnost, nedostopen in zgoščen 
promet, omejenost uporabnih površin, ki se 
s širjenjem mest še bolj krčijo, upadanje in
staranje prebivalstva, naraščanje števila 
migrantov, socialna izključenost, visoka in 
naraščajoča stopnja kriminala, getoizacija
nekaterih mestnih predelov, propadajoči 
stanovanjski objekti, slabšanje kakovosti 
življenja v zapostavljenih predelih, 
pomanjkanje parkov in rekreacijskih 
površin, onesnaženje okolja, nadzor nad 
upravljanjem voda in ravnanjem z odpadki 
ter potreba po zanesljivi oskrbi z energijo,

H. ker Evropsko unijo čakajo izzivi na 
področju prostorskega razvoja, kot so 
gospodarsko prestrukturiranje, velika 
nihanja na trgu dela, visoka 
brezposelnost, nedostopen in zgoščen 
promet, omejenost uporabnih površin, ki se 
s širjenjem mest še bolj krčijo, grožnja 
demokraciji zaradi upadanja prebivalstva,
staranje prebivalstva, naraščanje števila 
migrantov, socialna izključenost, visoka in 
naraščajoča stopnja kriminala, pojavljanje 
getov v nekaterih mestnih predelih, obstoj 
območij z objekti, ki niso v skladu s 
splošno veljavnimi normami, slabšanje 
kakovosti življenja v zapostavljenih 
predelih, pomanjkanje parkov in 
rekreacijskih površin, onesnaženje okolja, 
nadzor nad upravljanjem voda in 
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ravnanjem z odpadki ter potreba po 
zanesljivi oskrbi z energijo,

Or. pl

Predlog spremembe 16
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker Evropsko unijo čakajo izzivi na 
področju prostorskega razvoja, kot so 
gospodarsko prestrukturiranje, visoka 
brezposelnost, nedostopen in zgoščen 
promet, omejenost uporabnih površin, ki se 
s širjenjem mest še bolj krčijo, upadanje in 
staranje prebivalstva, naraščanje števila 
migrantov, socialna izključenost, visoka in 
naraščajoča stopnja kriminala, getoizacija 
nekaterih mestnih predelov, propadajoči 
stanovanjski objekti, slabšanje kakovosti 
življenja v zapostavljenih predelih, 
pomanjkanje parkov in rekreacijskih 
površin, onesnaženje okolja, nadzor nad 
upravljanjem voda in ravnanjem z odpadki 
ter potreba po zanesljivi oskrbi z energijo,

H. ker Evropsko unijo čakajo izzivi na 
področju prostorskega razvoja, kot so 
gospodarsko prestrukturiranje, visoka 
brezposelnost, nedostopen in zgoščen 
promet, omejenost uporabnih površin, ki se 
s širjenjem mest še bolj krčijo, upadanje in 
staranje prebivalstva, upadanje števila 
prebivalcev na podeželju in v majhnih 
mestih ter posledično naraščanje 
njihovega števila v velikih mestnih 
naseljih, naraščanje števila migrantov, 
socialna izključenost, visoka in naraščajoča 
stopnja kriminala, getoizacija nekaterih 
mestnih predelov, propadajoči stanovanjski 
objekti, slabšanje kakovosti življenja v 
zapostavljenih predelih, pomanjkanje 
parkov in rekreacijskih površin, 
onesnaženje okolja, nadzor nad 
upravljanjem voda in ravnanjem z odpadki
in ostanki ter potreba po zanesljivi oskrbi z 
energijo in njeni učinkoviti uporabi,

Or. es

Predlog spremembe 17
Jean Marie Beaupuy

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker Evropsko unijo čakajo izzivi na 
področju prostorskega razvoja, kot so 

H. ker Evropsko unijo čakajo izzivi na 
področju prostorskega razvoja, kot so 
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gospodarsko prestrukturiranje, visoka 
brezposelnost, nedostopen in zgoščen 
promet, omejenost uporabnih površin, ki se 
s širjenjem mest še bolj krčijo, upadanje in 
staranje prebivalstva, naraščanje števila 
migrantov, socialna izključenost, visoka in 
naraščajoča stopnja kriminala, getoizacija 
nekaterih mestnih predelov, propadajoči 
stanovanjski objekti, slabšanje kakovosti 
življenja v zapostavljenih predelih, 
pomanjkanje parkov in rekreacijskih 
površin, onesnaženje okolja, nadzor nad 
upravljanjem voda in ravnanjem z odpadki 
ter potreba po zanesljivi oskrbi z energijo,

gospodarsko prestrukturiranje, visoka 
brezposelnost, nedostopen in zgoščen javni 
promet, omejenost uporabnih površin, ki se
s širjenjem mest še bolj krčijo, upadanje in 
staranje prebivalstva, naraščanje števila 
migrantov, socialna izključenost, visoka in 
naraščajoča stopnja kriminala, getoizacija 
nekaterih mestnih predelov, propadajoči 
stanovanjski objekti, slabšanje kakovosti
življenja v zapostavljenih predelih, 
pomanjkanje parkov in rekreacijskih 
površin, onesnaženje okolja, nadzor nad 
upravljanjem voda in ravnanjem z odpadki 
ter potreba po zanesljivi oskrbi z energijo,

Or. fr

Predlog spremembe 18
Pierre Pribetich

Predlog resolucije
Uvodna izjava H a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ha. ker je izmenjava izkušenj in najboljše 
prakse na področju razvoja evropskih 
mest bistvena pri soočanju s svetovno 
konkurenco,

Or. fr

Predlog spremembe 19
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker bi usklajeno upravljanje ter zlasti e-
upravljanje z vsemi zainteresiranimi 
stranmi zelo zmanjšalo obstoječe težave ter 
privedlo do tega, da bi širjenje mest 
obravnavali na celovit način na osnovi 
sodelovanja, pri čemer bi upoštevali 
primestna območja in območja, ki mejijo 

I. ker bi upravljanje s sodobnimi 
elektronskimi tehnikami ter zlasti e-
upravljanje, ki bi bilo usklajeno z vsemi 
zainteresiranimi stranmi, zelo zmanjšalo 
obstoječe težave ter privedlo do tega, da bi 
širjenje mest obravnavali na celovit način 
na osnovi sodelovanja, pri čemer bi 
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na podeželje, ter v skladu s sodobnimi 
pristopi do urbanističnega načrtovanja, kot 
so pametna rast, novo urbanistično
načrtovanje ter inteligentni urbanizem,

upoštevali primestna območja in območja, 
ki mejijo na podeželje, ter v skladu s 
sodobnimi pristopi do urbanističnega 
načrtovanja, kot so pametna rast, novo 
prostorsko načrtovanje ter inteligentni 
urbanizem,

Or. pl

Predlog spremembe 20
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker so dejavnosti za razvoj mest 
naklonjene zlasti vključitvi malih in 
srednjih podjetij ter je kohezijska politika 
vedno bolj usmerjena k spodbujanju 
konkurenčnosti mest,

J. ker so dejavnosti za razvoj mest 
naklonjene zlasti vključitvi malih in 
srednjih podjetij, še posebej v storitvenem 
sektorju, ter je kohezijska politika vedno 
bolj usmerjena k spodbujanju 
konkurenčnosti mest,

Or. pl

Predlog spremembe 21
Jean Marie Beaupuy

Predlog resolucije
Uvodna izjava J a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ja. ker so mala in srednja podjetja, zlasti 
mala in mikro podjetja, ter obrtne in 
trgovinske dejavnosti bistvene za 
ohranitev dejavnosti v urbanih središčih 
in zlasti družbenega ravnovesja v četrtih 
in ker je urbanistična politika na področju 
ureditve prometa, trgovinske dejavnosti, 
nepremičnin in naraščanja cen stanovanj 
ali pomanjkanje uravnotežene politike 
pogosto povzročilo izginjanje 
gospodarskih dejavnosti in upadanje 
dejavnosti osebnih storitev,
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Or. fr

Predlog spremembe 22
Pierre Pribetich

Predlog resolucije
Uvodna izjava J a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ja. ker so podnebne spremembe za 
urbana območja eden od največjih izzivov 
21. stoletja tako glede obnove starejših 
stavbnih fondov kot glede novih oblik 
prevoza in mestne infrastrukture,

Or. fr

Predlog spremembe 23
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Predlog resolucije
Uvodna izjava J a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ja. ker je treba glede na to, da imajo 
urbana območja pomembno vlogo pri 
skladnem in celovitem razvoju svojega 
obrobja, partnerstvo med njimi in 
podeželjem še okrepiti, da bi dosegli 
teritorialno kohezijo in uravnotežen 
regionalni razvoj,

Or. en

Predlog spremembe 24
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja pomen trajnostnega razvoja 
mest in prispevek urbanih območij k 

1. poudarja pomen trajnostnega razvoja 
mest in prispevek urbanih območij k 
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regionalnemu razvoju ter poziva Komisijo, 
naj redno ocenjuje, meri, primerja in 
obravnava vpliv politik EU na ekonomske,
socialne, zdravstvene, prometne, okoljske 
in varnostne razmere na urbanih območjih;

regionalnemu razvoju ter poziva Komisijo, 
naj redno ocenjuje, meri, primerja in 
obravnava vpliv politik EU na ekonomske
in socialne razmere –zlasti, kar zadeva 
vprašanja izobraževanja in kulture – ter
zdravstvene, prometne, okoljske in 
varnostne razmere na urbanih območjih;

Or. pl

Predlog spremembe 25
Jean Marie Beaupuy

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. izraža zaskrbljenost, da nekatere države 
članice urbane razsežnosti ne upoštevajo 
dovolj, ter poziva Komisijo in države 
članice, naj v sodelovanju z regionalnimi in 
lokalnimi organi analizirajo in ocenijo 
vpliv vključevanja pobude URBAN v 
splošne politike ter redno spremljajo in 
preverjajo uporabo skladov Evropske unije 
na urbanih območjih;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. fr

Predlog spremembe 26
Jan Olbrycht

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. izraža zaskrbljenost, da nekatere države 
članice urbane razsežnosti ne upoštevajo 
dovolj, ter poziva Komisijo in države 
članice, naj v sodelovanju z regionalnimi in 
lokalnimi organi analizirajo in ocenijo 
vpliv vključevanja pobude URBAN v 
splošne politike ter redno spremljajo in 
preverjajo uporabo skladov Evropske unije 

2. izraža zaskrbljenost, da nekatere države 
članice urbane razsežnosti ne upoštevajo 
dovolj pri izvajanju kohezijske politike, ter 
poziva Komisijo in države članice, naj v 
sodelovanju z regionalnimi in lokalnimi 
organi analizirajo in ocenijo vpliv 
vključevanja pobude URBAN v splošne 
politike ter redno spremljajo in preverjajo 
uporabo skladov Evropske unije na urbanih 
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na urbanih območjih; območjih;

Or. pl

Predlog spremembe 27
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. izraža zaskrbljenost, da nekatere države 
članice urbane razsežnosti ne upoštevajo 
dovolj, ter poziva Komisijo in države 
članice, naj v sodelovanju z regionalnimi in 
lokalnimi organi analizirajo in ocenijo 
vpliv vključevanja pobude URBAN v 
splošne politike ter redno spremljajo in 
preverjajo uporabo skladov Evropske unije 
na urbanih območjih;

2. izraža zaskrbljenost, da nekatere države 
članice urbane razsežnosti ne upoštevajo 
dovolj, ter poziva Komisijo in države 
članice, naj v sodelovanju z regionalnimi in 
lokalnimi organi analizirajo in ocenijo 
vpliv vključevanja pobude URBAN v 
splošne politike ter spremljajo in preverjajo 
učinke uporabe skladov Evropske unije na 
urbanih območjih;

Or. pl

Predlog spremembe 28
Pierre Pribetich

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. izraža zaskrbljenost, da nekatere države 
članice urbane razsežnosti ne upoštevajo 
dovolj, ter poziva Komisijo in države 
članice, naj v sodelovanju z regionalnimi in 
lokalnimi organi analizirajo in ocenijo 
vpliv vključevanja pobude URBAN v 
splošne politike ter redno spremljajo in 
preverjajo uporabo skladov Evropske unije 
na urbanih območjih;

2. opozarja, da se države članice spodbuja, 
da trajnostni razvoj mest vključijo kot 
strateško prednostno nalogo, vendar k 
temu niso obvezane, ter izraža 
zaskrbljenost, da zaradi tega nekatere 
urbane razsežnosti ne upoštevajo dovolj; 
poziva Komisijo in države članice, naj v 
sodelovanju z regionalnimi in lokalnimi 
organi analizirajo in ocenijo vpliv 
vključevanja pobude URBAN v splošne 
politike ter redno spremljajo in preverjajo 
uporabo skladov Evropske unije na urbanih 
območjih;

Or. fr
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Predlog spremembe 29
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. opozarja na pozitivne izkušnje, 
pridobljene na podlagi pobude Skupnosti 
URBAN, kar zadeva partnerstvo, celovit 
pristop in načelo od spodaj navzgor, ki so 
občutno prispevale k učinkovitosti in 
ustreznosti podprtih projektov; poziva, da 
bi bilo treba te dosežke upoštevati v urbani 
razsežnosti pomoči iz strukturnih skladov 
in pri vključevanju trajnostnega razvoja 
mest uporabiti primerljive mehanizme, da 
bi jih lahko izkoristilo čim večje število 
mest;

Or. de

Predlog spremembe 30
Jean Marie Beaupuy

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da sprejetje splošne opredelitve 
urbanega območja ne bi bilo primerno, saj 
ne bi dovolj upoštevali različnih razmer v 
državah članicah in regijah, ter meni, da bi 
bilo zato treba v skladu z načelom 
subsidiarnosti obvezno definicijo in 
določitev urbanih območij prepustiti 
državam članicam;

3. meni, da sprejetje splošne opredelitve 
urbanega območja ne bi bilo primerno, saj 
ne bi dovolj upoštevali različnih razmer v 
državah članicah in regijah, ter meni, da bi 
bilo zato treba v skladu z načelom 
subsidiarnosti in na podlagi skupnih 
evropskih kazalnikov obvezno definicijo in 
določitev urbanih območij prepustiti 
državam članicam;

Or. fr
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Predlog spremembe 31
Gisela Kallenbach

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da sprejetje splošne opredelitve
urbanega območja ne bi bilo primerno, saj 
ne bi dovolj upoštevali različnih razmer v 
državah članicah in regijah, ter meni, da 
bi bilo zato treba v skladu z načelom 
subsidiarnosti obvezno definicijo in 
določitev urbanih območij prepustiti 
državam članicam;

3. poziva Komisijo in države članice, naj 
preučijo, ali je mogoče podati splošno 
opredelitev urbanega območja; poziva 
Komisijo, naj ta postopek podpre s 
konstruktivnimi predlogi; 

Or. de

Predlog spremembe 32
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da sprejetje splošne opredelitve 
urbanega območja ne bi bilo primerno, saj 
ne bi dovolj upoštevali različnih razmer v 
državah članicah in regijah, ter meni, da bi 
bilo zato treba v skladu z načelom 
subsidiarnosti obvezno definicijo in 
določitev urbanih območij prepustiti 
državam članicam; 

3. meni, da bi bilo sprejetje splošne 
opredelitve urbanega območja zapleteno, 
saj je težko povezati različne razmere v 
državah članicah in regijah, ter meni, da bi 
bilo zato treba v obvezni definiciji in 
določitvi urbanih območij opredeliti 
najosnovnejše skupne parametre;

Or. es

Predlog spremembe 33
Pierre Pribetich

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da sprejetje splošne opredelitve 
urbanega območja ne bi bilo primerno, saj 

3. meni, da sprejetje splošne opredelitve 
urbanega območja in na splošno izraza 
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ne bi dovolj upoštevali različnih razmer v 
državah članicah in regijah, ter meni, da bi 
bilo zato treba v skladu z načelom 
subsidiarnosti obvezno definicijo in 
določitev urbanih območij prepustiti 
državam članicam;

urban ne bi bilo primerno, saj ne bi dovolj 
upoštevali različnih razmer v državah 
članicah in regijah, ter meni, da bi bilo zato 
treba v skladu z načelom subsidiarnosti 
obvezno definicijo in določitev urbanih 
območij prepustiti državam članicam;

Or. fr

Predlog spremembe 34
Rumiana Jeleva

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva države članice, naj sprejmejo 
vse potrebne ukrepe, s katerimi bodo svoje 
prestolnice in druge metropole podprle v 
njihovih prizadevanjih pri soočanju z 
novimi izzivi, ki jih prinaša urbanizacija 
in naraščanje prebivalstva, zlasti na 
področju ravnanja z odpadki, 
stanovanjskega vprašanja, zaposlovanja 
in izobraževanja;

Or. en

Predlog spremembe 35
Emmanouil Angelakas

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. meni, da bi bilo v zvezi s tem in glede 
na to, da je očitno, da različni ustavni 
mehanizmi držav članic niso združljivi z 
uskladitvenimi metodologijami kljub 
učinkovitosti različnih ravni upravljanja, 
koristno, da bi države članice – po 
možnosti prek javnih posvetovanj –
opredelile urbano razsežnost, kakor jo
same pojmujejo, da bi se okrepilo notranje 
usklajevanje in povečalo sodelovanje s 
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Komisijo;

Or. el

Predlog spremembe 36
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. obžaluje, da možnost nadaljnjega 
prenosa, po možnosti prek globalnih 
nepovratnih sredstev mestnim oblastem v 
okviru operativnih programov, financiranih 
iz evropskega sklada za regionalni razvoj, 
doslej ni bila v celoti uporabljena, in je 
prepričan, da bi bilo treba predvideti jasno 
vlogo urbanih območij kot posrednikov v 
kontekstu večstopenjskega pristopa k 
upravljanju v naslednjem programskem 
obdobju, ter meni, da bi morala biti 
urbana razsežnost ter nadaljnji prenos v 
regionalni politiki obvezna;

4. obžaluje, da možnost nadaljnjega 
prenosa, po možnosti prek globalnih 
nepovratnih sredstev urbanističnim 
organom v okviru operativnih programov, 
financiranih iz evropskega sklada za 
regionalni razvoj, doslej ni bila v celoti 
uporabljena, in je prepričan, da bi bilo 
treba predvideti jasno vlogo urbanih 
območij kot posrednikov v kontekstu 
večstopenjskega pristopa k upravljanju v 
naslednjem programskem obdobju; vztraja, 
da se spodbuja nadaljnji prenos urbane 
razsežnosti v regionalni politiki;

Or. es

Predlog spremembe 37
Markus Pieper

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. obžaluje, da možnost nadaljnjega 
prenosa, po možnosti prek globalnih 
nepovratnih sredstev mestnim oblastem v 
okviru operativnih programov, financiranih 
iz evropskega sklada za regionalni razvoj, 
doslej ni bila v celoti uporabljena, in je 
prepričan, da bi bilo treba predvideti jasno 
vlogo urbanih območij kot posrednikov v 
kontekstu večstopenjskega pristopa k 
upravljanju v naslednjem programskem 
obdobju, ter meni, da bi morala biti 

4. obžaluje, da možnost nadaljnjega 
prenosa, po možnosti prek globalnih 
nepovratnih sredstev urbanističnim 
organom v okviru operativnih programov, 
financiranih iz evropskega sklada za 
regionalni razvoj, doslej ni bila v celoti 
uporabljena, in je prepričan, da bi bilo 
treba predvideti jasno vlogo urbanih 
območij kot posrednikov v kontekstu 
večstopenjskega pristopa k upravljanju v 
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urbana razsežnost ter nadaljnji prenos v 
regionalni politiki obvezna;

naslednjem programskem obdobju;

Or. de

Predlog spremembe 38
Antonio De Blasio

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. obžaluje, da možnost nadaljnjega 
prenosa, po možnosti prek globalnih 
nepovratnih sredstev mestnim oblastem v 
okviru operativnih programov, financiranih 
iz evropskega sklada za regionalni razvoj, 
doslej ni bila v celoti uporabljena, in je 
prepričan, da bi bilo treba predvideti jasno 
vlogo urbanih območij kot posrednikov v 
kontekstu večstopenjskega pristopa k 
upravljanju v naslednjem programskem 
obdobju, ter meni, da bi morala biti urbana 
razsežnost ter nadaljnji prenos v regionalni 
politiki obvezna;

4. obžaluje, da možnost nadaljnjega 
prenosa, po možnosti prek globalnih 
nepovratnih sredstev urbanističnim 
organom v okviru operativnih programov, 
financiranih iz evropskega sklada za 
regionalni razvoj, doslej ni bila v celoti 
uporabljena, in je prepričan, da bi bilo 
treba predvideti jasno vlogo urbanih 
območij kot posrednikov v kontekstu 
večstopenjskega pristopa k upravljanju v 
naslednjem programskem obdobju, ter 
meni, da bi morala biti urbana razsežnost 
ter nadaljnji prenos v regionalni politiki 
obvezna; paziti je treba, da prenos 
pristojnosti ne bo povzročil 
razdrobljenosti regionalne politike, zato je 
treba pravila njihovega prenosa skrbno 
urediti;

Or. hu

Predlog spremembe 39
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. obžaluje, da možnost nadaljnjega 
prenosa, po možnosti prek globalnih 
nepovratnih sredstev mestnim oblastem v 
okviru operativnih programov, financiranih 
iz evropskega sklada za regionalni razvoj, 

4. obžaluje, da možnost nadaljnjega 
prenosa, po možnosti prek globalnih 
nepovratnih sredstev mestnim oblastem v 
okviru operativnih programov, financiranih 
iz evropskega sklada za regionalni razvoj, 
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doslej ni bila v celoti uporabljena, in je 
prepričan, da bi bilo treba predvideti jasno 
vlogo urbanih območij kot posrednikov v 
kontekstu večstopenjskega pristopa k 
upravljanju v naslednjem programskem 
obdobju, ter meni, da bi morala biti urbana 
razsežnost ter nadaljnji prenos v regionalni 
politiki obvezna;

doslej ni bila v celoti uporabljena, in je 
prepričan, da bi bilo treba predvideti jasno 
vlogo urbanih območij kot posredniških 
struktur v kontekstu večstopenjskega 
pristopa k upravljanju v naslednjem 
programskem obdobju, ter meni, da bi 
morala biti urbana razsežnost ter nadaljnji 
prenos v regionalni politiki obvezna;

Or. pl

Predlog spremembe 40
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poudarja, da imajo države članice 
možnost, da upravljanje pomoči Evropske 
unije za izvajanje ukrepov trajnostnega 
razvoja mest prenesejo na mesta; to je še 
posebej pomembno pri soočanju z zlasti 
lokalnimi izzivi, kot sta socialna 
izključenost ter pomanjkanje dostopa do 
osnovnih storitev in potreb, na primer do 
dostojnih stanovanj po ugodni ceni; meni, 
da bi moralo biti načrtovanje in izvajanje 
ukrepov v pristojnosti mest;

Or. es

Predlog spremembe 41
Emmanouil Angelakas

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. v zvezi s tem meni, da bi bilo treba vse 
države članice spodbujati, da bi preučile 
možnosti oblikovanja velikih naselij tam, 
kjer jih ni, ki bi med drugim delovala kot 
omrežja urbane kohezije, dialoga in 
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sodelovanja;

Or. el

Predlog spremembe 42
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. je prepričan, da je za trajnostni razvoj 
mest potreben celovit pristop, ki ga je 
mogoče izvajati le ob sodelovanju 
različnih akterjev političnih in upravnih 
struktur; poziva, da bi bila uporaba 
sredstev iz strukturnih skladov čimprej 
pogojena z izvajanjem celovitega pristopa, 
in sicer najkasneje do programskega 
obdobja po letu 2013;

Or. de

Predlog spremembe 43
Pierre Pribetich

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. vztraja, da je nadaljnji prenos 
pomembno orodje za krepitev lokalne 
upravne zmogljivosti ter teritorialno in 
evropsko rast;

Or. fr

Predlog spremembe 44
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 5
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja pomen celovitega pristopa k 
načrtovanju razvoja mest; predlaga, da bi 
morala javna podpora za razvoj mest 
temeljiti na celovitih urbanističnih načrtih, 
ter poziva Komisijo, naj pripravi smernice, 
ki bodo vsebovale priporočila in zglede 
dobre prakse v zvezi s temi načrti;

5. poudarja pomen celovitega pristopa k 
načrtovanju razvoja mest; predlaga, da bi 
morala javna podpora za razvoj mest 
temeljiti na celovitih urbanističnih načrtih; 
meni, da bi moral biti takšen celovit 
pristop tudi eden od meril za dodelitev 
sredstev iz strukturnih skladov in posojil 
Evropske investicijske banke; poziva
Komisijo, naj pripravi smernice, ki bodo 
vsebovale priporočila in zglede dobre 
prakse v zvezi s temi načrti, ter naj 
spodbuja izmenjavo dobre prakse med 
nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi 
organi;

Or. es

Predlog spremembe 45
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva države članice, naj v strateških 
referenčnih okvirih in nacionalnih 
operativnih programih dajo prednost 
financiranju projektov za uresničitev 
načrtov trajnostnega upravljanja mest;

Or. es

Predlog spremembe 46
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. meni, da imajo mesta posebno 
odgovornost za uresničitev ciljev 
Skupnosti na področju varstva podnebja, 
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saj lahko najbolje opredelijo mogoče 
rešitve za zmanjšanje toplogrednih plinov;
poziva države članice, naj varstvo 
podnebja postavijo za horizontalni cilj 
razvoja mest;

Or. de

Predlog spremembe 47
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 5 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5b. opozarja, da morajo načrti 
trajnostnega upravljanja mest vsebovati:
načrt za ravnanje z odpadki, karte hrupa 
in akcijske načrte, lokalne programe 
onesnaževanja zraka in lokalne okoljske 
programe, perspektive demografske rasti, 
potrebe po novih urbanih območjih, 
pridobitev nepozidanih zemljišč in 
zapuščenih zgradb, oživitev propadajočih 
četrti in opuščenih industrijskih območij, 
razpoložljivost in dostopnost javnih 
storitev, urbano strukturo in delež zelenih 
površin, infrastrukturo za invalide, 
poudarjanje vrednosti kulturne, 
zgodovinske in naravne dediščine, 
ocenitev potreb po vodi in energiji in 
njuno učinkovito uporabo, razpoložljivost 
javnega prevoza, učinkovito upravljanje 
prometa, vključevanje ranljivih skupin 
(priseljencev, manjšin, nizko 
kvalificiranih oseb, invalidov, žensk itd.), 
razpoložljivost dostojnih in cenovno 
ugodnih stanovanj, načrte za boj proti 
kriminalu itd.;

Or. es
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Predlog spremembe 48
Markus Pieper

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da bo celovite urbanistične načrte 
mogoče pripraviti le, če bo na voljo dovolj 
sredstev za trajnostni razvoj mest, in zato 
priporoča, da bi bilo treba razpoložljiva 
sredstva usmeriti v specifične ukrepe;
predlaga, da bi najnižji znesek iz 
strukturnih skladov znašal 1000 EUR na 
prebivalca urbanega območja za 
posamezno programsko obdobje;

6. meni, da bo celovite urbanistične načrte 
mogoče pripraviti le, če bo na voljo dovolj 
sredstev za trajnostni razvoj mest, in zato 
priporoča, da bi bilo treba razpoložljiva 
sredstva usmeriti v specifične ukrepe;

Or. de

Predlog spremembe 49
Jean Marie Beaupuy

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da bo celovite urbanistične načrte 
mogoče pripraviti le, če bo na voljo dovolj 
sredstev za trajnostni razvoj mest, in zato 
priporoča, da bi bilo treba razpoložljiva 
sredstva usmeriti v specifične ukrepe; 
predlaga, da bi najnižji znesek iz 
strukturnih skladov znašal 1000 EUR na 
prebivalca urbanega območja za 
posamezno programsko obdobje;

6. meni, da bo celovite urbanistične načrte 
mogoče pripraviti le, če bo na voljo dovolj 
sredstev za trajnostni razvoj mest, in zato 
priporoča, da bi bilo treba razpoložljiva 
sredstva usmeriti v specifične ukrepe;

Or. fr

Predlog spremembe 50
Jan Olbrycht

Predlog resolucije
Odstavek 6
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da bo celovite urbanistične načrte 
mogoče pripraviti le, če bo na voljo dovolj 
sredstev za trajnostni razvoj mest, in zato 
priporoča, da bi bilo treba razpoložljiva 
sredstva usmeriti v specifične ukrepe;
predlaga, da bi najnižji znesek iz 
strukturnih skladov znašal 1000 EUR na 
prebivalca urbanega območja za 
posamezno programsko obdobje;

6. meni, da bo celovite urbanistične načrte 
mogoče pripraviti le, če bo na voljo dovolj 
sredstev za trajnostni razvoj mest, in zato 
priporoča, da bi bilo treba razpoložljiva 
sredstva usmeriti v specifične ukrepe;

Or. pl

Predlog spremembe 51
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da bo celovite urbanistične načrte 
mogoče pripraviti le, če bo na voljo dovolj 
sredstev za trajnostni razvoj mest, in zato 
priporoča, da bi bilo treba razpoložljiva 
sredstva usmeriti v specifične ukrepe; 
predlaga, da bi najnižji znesek iz 
strukturnih skladov znašal 1000 EUR na 
prebivalca urbanega območja za 
posamezno programsko obdobje;

6. meni, da bo celovite urbanistične načrte 
mogoče pripraviti le, če bo na voljo dovolj 
sredstev za trajnostni razvoj mest, in zato 
priporoča, da bi bilo treba razpoložljiva 
sredstva usmeriti v specifične ukrepe; 

Or. es

Predlog spremembe 52
Antonio De Blasio

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da bo celovite urbanistične načrte 
mogoče pripraviti le, če bo na voljo dovolj 
sredstev za trajnostni razvoj mest, in zato 
priporoča, da bi bilo treba razpoložljiva 

6. meni, da bo celovite urbanistične načrte 
mogoče pripraviti le, če bo na voljo dovolj 
sredstev za trajnostni razvoj mest, in zato 
priporoča, da bi bilo treba razpoložljiva 
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sredstva usmeriti v specifične ukrepe; 
predlaga, da bi najnižji znesek iz 
strukturnih skladov znašal 1000 EUR na 
prebivalca urbanega območja za 
posamezno programsko obdobje;

sredstva usmeriti v specifične ukrepe;
predlaga minimalno uporabo sredstev iz 
strukturnih skladov na prebivalca urbanega 
območja za posamezno programsko 
obdobje, katerih najnižji znesek je treba 
določiti tako, da njegova razdelitev ne bo 
pomenila nestvarne obremenitve za regijo;

Or. hu

Predlog spremembe 53
Jean Marie Beaupuy

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. ugotavlja, da je nujno potrebna 
sprememba zmogljivosti za urbanistično 
upravljanje, ter opozarja države članice na 
perečo potrebo po sprejetju celovitega 
pristopa pri izvajanju politike razvoja mest, 
pri čemer je treba v ta prizadevanja na 
podlagi načela partnerstva vključiti 
nacionalne vlade, pa tudi regionalne in 
lokalne organe ter vse druge ustrezne 
zainteresirane strani; 

7. ugotavlja, da je nujno potrebna 
sprememba zmogljivosti za vertikalno in 
horizontalno urbanistično upravljanje, ter 
opozarja države članice na perečo potrebo 
po sprejetju celovitega pristopa pri 
izvajanju politike razvoja mest (pri 
katerem se obravnavajo temeljna 
vprašanja, povezana z vsakdanjim 
življenjem državljanov, kot so promet, 
javne storitve, kakovost življenja, 
zaposlovanje in lokalne gospodarske 
dejavnosti, varnost itd.), pri čemer je treba 
v ta prizadevanja na podlagi načela 
partnerstva vključiti nacionalne vlade, pa
tudi regionalne in lokalne organe ter vse 
druge ustrezne javne in zasebne
zainteresirane strani; 

Or. fr

Predlog spremembe 54
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. priznava, da mestne oblasti težko 8. meni, da je geografska in tematska 
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usklajujejo področja evropskega 
socialnega sklada, kjer gre za ekonomski 
in socialni razvoj, in evropskega sklada za 
regionalni razvoj, kjer gre za načrtovanje 
naložb v fizično infrastrukturo, in meni, 
da je treba opustiti načelo enega samega 
sklada, ter poziva Komisijo, naj preuči 
možnost združitve obeh skladov;

koncentracija ukrepov omogočila 
pridobitev pomembnih izkušenj pri 
usklajevanju pomoči iz evropskega sklada 
za regionalni razvoj in evropskega 
socialnega sklada na lokalni ravni; poziva 
lokalne in regionalne skupnosti, naj te 
izkušnje s pridom uporabijo in bolje 
izkoristijo sinergijo pomoči iz evropskega 
sklada za regionalni razvoj in evropskega 
socialnega sklada ter okrepijo celovito 
spodbujanje;

Or. de

Predlog spremembe 55
Emmanouil Angelakas

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. priznava, da mestne oblasti težko 
usklajujejo področja evropskega socialnega 
sklada, kjer gre za ekonomski in socialni 
razvoj, in evropskega sklada za regionalni 
razvoj, kjer gre za načrtovanje naložb v 
fizično infrastrukturo, in meni, da je treba
opustiti načelo enega samega sklada, ter 
poziva Komisijo, naj preuči možnost 
združitve obeh skladov;

8. priznava, da urbanistični organi težko 
usklajujejo področja evropskega socialnega 
sklada, kjer gre za ekonomski in socialni 
razvoj, in evropskega sklada za regionalni 
razvoj, kjer gre za načrtovanje naložb v 
fizično infrastrukturo, in meni, da bi bilo 
koristno preučiti možnost združitve obeh 
skladov, če bi s tem zagotovili 
poenostavitev postopkov;

Or. el

Predlog spremembe 56
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. priznava, da mestne oblasti težko 
usklajujejo področja evropskega socialnega 
sklada, kjer gre za ekonomski in socialni 
razvoj, in evropskega sklada za regionalni 
razvoj, kjer gre za načrtovanje naložb v 

8. priznava, da urbanistični organi težko 
usklajujejo področja evropskega socialnega 
sklada, kjer gre za ekonomski in socialni 
razvoj, in evropskega sklada za regionalni 
razvoj, kjer gre za načrtovanje naložb v 
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fizično infrastrukturo, in meni, da je treba 
opustiti načelo enega samega sklada, ter 
poziva Komisijo, naj preuči možnost 
združitve obeh skladov;

fizično infrastrukturo, in meni, da je treba 
opustiti načelo enega samega sklada, ter 
poziva Komisijo, naj to možnost preuči; 

Or. es

Predlog spremembe 57
Jan Olbrycht

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. priznava, da mestne oblasti težko 
usklajujejo področja evropskega socialnega 
sklada, kjer gre za ekonomski in socialni 
razvoj, in evropskega sklada za regionalni 
razvoj, kjer gre za načrtovanje naložb v 
fizično infrastrukturo, in meni, da je treba 
opustiti načelo enega samega sklada, ter 
poziva Komisijo, naj preuči možnost 
združitve obeh skladov;

8. priznava, da urbanistični organi težko 
usklajujejo področja evropskega socialnega 
sklada, kjer gre za ekonomski in socialni 
razvoj, in evropskega sklada za regionalni 
razvoj, kjer gre za načrtovanje naložb v 
fizično infrastrukturo, in meni, da je treba 
spremeniti načelo „en program, en 
sklad“;

Or. pl

Predlog spremembe 58
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. priznava, da mestne oblasti težko 
usklajujejo področja evropskega socialnega 
sklada, kjer gre za ekonomski in socialni 
razvoj, in evropskega sklada za regionalni 
razvoj, kjer gre za načrtovanje naložb v 
fizično infrastrukturo, in meni, da je treba 
opustiti načelo enega samega sklada, ter 
poziva Komisijo, naj preuči možnost 
združitve obeh skladov;

8. priznava, da urbanistični organi težko 
usklajujejo področja evropskega socialnega 
sklada, kjer gre za ekonomski in socialni 
razvoj, in evropskega sklada za regionalni 
razvoj, kjer gre za načrtovanje naložb v 
tehnično infrastrukturo, in meni, da je 
treba opustiti načelo enega samega sklada, 
ter poziva Komisijo, naj preuči možnost 
združitve obeh skladov;

Or. pl
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Predlog spremembe 59
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. podpira zamisel o obnovljivem 
mehanizmu instrumenta JESSICA in 
njegov potencial za gospodarsko rast na 
urbanih območjih ter meni, da bi morala v 
naslednjem programskem obdobju 
regionalna politika kot celota veliko bolj 
temeljiti na obnovljivih skladih, ki bi 
ponujali kredite, ne le izključno 
nepovratnih sredstev kot sedaj;

9. podpira zamisel o obnovljivem 
mehanizmu instrumenta JESSICA in 
njegov potencial za gospodarsko rast na 
urbanih območjih ter meni, da je treba v 
naslednjem programskem obdobju preučiti 
prednosti nekaterih vidikov regionalne 
politike, ki izraziteje temeljijo na 
obnovljivih skladih, ki ponujajo kredite, ne 
le izključno nepovratnih sredstev kot sedaj;

Or. en

Predlog spremembe 60
Emmanouil Angelakas

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. podpira zamisel o obnovljivem 
mehanizmu instrumenta JESSICA in 
njegov potencial za gospodarsko rast na 
urbanih območjih ter meni, da bi morala v 
naslednjem programskem obdobju 
regionalna politika kot celota veliko bolj 
temeljiti na obnovljivih skladih, ki bi 
ponujali kredite, ne le izključno 
nepovratnih sredstev kot sedaj;

9. podpira zamisel o obnovljivem 
mehanizmu instrumenta JESSICA in 
njegov potencial za gospodarsko rast na 
urbanih območjih ter meni, da bi morala v 
naslednjem programskem obdobju 
regionalna politika bolj uporabljati 
obnovljive sklade, ki bi ponujali kredite, in 
ne le izključno nepovratnih sredstev kot 
sedaj;

Or. el

Predlog spremembe 61
Jan Olbrycht

Predlog resolucije
Odstavek 9
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9. podpira zamisel o obnovljivem 
mehanizmu instrumenta JESSICA in 
njegov potencial za gospodarsko rast na 
urbanih območjih ter meni, da bi morala v 
naslednjem programskem obdobju 
regionalna politika kot celota veliko bolj 
temeljiti na obnovljivih skladih, ki bi 
ponujali kredite, ne le izključno 
nepovratnih sredstev kot sedaj;

9. podpira zamisel o obnovljivem 
mehanizmu instrumenta JESSICA in 
njegov potencial za gospodarsko rast na 
urbanih območjih ter meni, da bi morala v 
naslednjem programskem obdobju 
regionalna politika temeljiti predvsem na 
finančnem inženiringu;

Or. pl

Predlog spremembe 62
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. podpira zamisel o obnovljivem 
mehanizmu instrumenta JESSICA in 
njegov potencial za gospodarsko rast na 
urbanih območjih ter meni, da bi morala v 
naslednjem programskem obdobju 
regionalna politika kot celota veliko bolj 
temeljiti na obnovljivih skladih, ki bi 
ponujali kredite, ne le izključno 
nepovratnih sredstev kot sedaj;

9. podpira zamisel o obnovljivem 
mehanizmu instrumenta JESSICA in 
njegov potencial za gospodarsko rast na 
urbanih območjih ter meni, da bi morala v 
naslednjem programskem obdobju 
regionalna politika bolj temeljiti na 
obnovljivih skladih, ki bi ponujali ugodne 
kredite, ne le izključno nepovratnih 
sredstev kot sedaj;

Or. pl

Predlog spremembe 63
Jean Marie Beaupuy

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. je seznanjen s potencialom zasebnega 
sektorja za razvoj mest ter meni, da bi z 
uporabo javno-zasebnih partnerstev morali 
sistematično načrtovati in spodbujati 

10. je seznanjen s potencialom zasebnega 
sektorja za razvoj mest ter meni, da bi z 
uporabo javno-zasebnih partnerstev morali 
sistematično načrtovati in spodbujati 
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vzpostavitev inovativnih sistemov in 
projektov financiranja;

vzpostavitev inovativnih sistemov in 
projektov financiranja; opozarja, da so 
zaradi spoštovanja načel subsidiarnosti in 
lokalne samouprave za sprejemanje 
strateških in praktičnih odločitev (izbira 
vrst storitev, priprava specifikacij, 
ohranjanje določene stopnje nadzora itd.) 
o nalogah, ki jih bodo izvajale pristojne 
zasebne organizacije, pristojni javni 
organi; 

Or. fr

Predlog spremembe 64
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. je seznanjen s potencialom zasebnega 
sektorja za razvoj mest ter meni, da bi z 
uporabo javno-zasebnih partnerstev morali 
sistematično načrtovati in spodbujati 
vzpostavitev inovativnih sistemov in 
projektov financiranja;

10. je seznanjen s potencialom zasebnega 
sektorja za razvoj mest ter meni, da bi z 
uporabo javno-zasebnih partnerstev morali 
tudi načrtovati in spodbujati vzpostavitev 
inovativnih sistemov in projektov 
financiranja; ugotavlja, da so za to 
potrebna jasna in pregledna pravila 
ravnanja, zlasti kar zadeva delovanje 
podjetij in javnih ustanov;

Or. de

Predlog spremembe 65
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. je seznanjen s potencialom zasebnega 
sektorja za razvoj mest ter meni, da bi z 
uporabo javno-zasebnih partnerstev 
morali sistematično načrtovati in 
spodbujati vzpostavitev inovativnih 

10. je seznanjen s potencialom zasebnega 
sektorja za razvoj mest ter meni, da je 
treba za iskanje rešitev občutnih 
gospodarskih in socialnih težav na 
urbanih območjih bolj uporabljati javno-



PE415.342v01-00 32/37 AM\753642SL.doc

SL

sistemov in projektov financiranja; zasebna partnerstva;

Or. pl

Predlog spremembe 66
Pierre Pribetich

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. je seznanjen s potencialom zasebnega 
sektorja za razvoj mest ter meni, da bi z 
uporabo javno-zasebnih partnerstev morali 
sistematično načrtovati in spodbujati 
vzpostavitev inovativnih sistemov in 
projektov financiranja;

10. je seznanjen s potencialom zasebnega 
sektorja za razvoj mest ter meni, da bi z 
uporabo javno-zasebnih partnerstev morali 
sistematično načrtovati in spodbujati 
vzpostavitev inovativnih sistemov in 
projektov financiranja, zlasti za izgradnjo 
infrastrukture in stanovanja;

Or. fr

Predlog spremembe 67
Emmanouil Angelakas

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. ugotavlja, da poleg regionalne politike 
urbana območja finančno podpirajo tudi 
druge politike Skupnosti, zato poziva 
Komisijo, naj razvije in predlaga specifične 
spremembe politike, s katerimi bi združila 
vsa sredstva EU, namenjena urbanim 
območjem, da bi zagotovila izvajanje 
celovitega pristopa v praksi;

12. ugotavlja, da poleg regionalne politike 
urbana območja finančno podpirajo tudi 
druge politike Skupnosti, zato poziva 
Komisijo, naj razvije in predlaga specifične 
spremembe politike za usklajeno uporabo 
sredstev EU, namenjenih urbanim 
območjem, da bi zagotovila izvajanje 
celovitega pristopa v praksi ob 
upoštevanju kohezijske politike;

Or. el
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Predlog spremembe 68
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. ugotavlja, da poleg regionalne politike 
urbana območja finančno podpirajo tudi 
druge politike Skupnosti, zato poziva 
Komisijo, naj razvije in predlaga 
specifične spremembe politike, s katerimi 
bi združila vsa sredstva EU, namenjena
urbanim območjem, da bi zagotovila 
izvajanje celovitega pristopa v praksi;

12. ugotavlja, da poleg regionalne politike 
urbana območja finančno podpirajo tudi 
druge politike Skupnosti, zato poziva 
Komisijo, naj razvije in predlaga boljše 
usklajevanje zadevnih politik za združitev 
vseh sredstev EU, namenjenih urbanim 
območjem, da bi zagotovila izvajanje 
celovitega pristopa v praksi;

Or. es

Predlog spremembe 69
Pierre Pribetich

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. meni, da vodstvene strukture v 
državah članicah niso najbolje 
prilagojene za spodbujanje 
horizontalnega sodelovanja, in odločno 
poziva Evropsko komisijo, naj spodbuja 
vzpostavitev strukture medsektorskega 
upravljanja;

Or. fr

Predlog spremembe 70
Emmanouil Angelakas

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva, da je treba zagotoviti dodatna 
sredstva, da bi ustvarili in okrepili mreže 

13. poziva, da je treba zagotoviti dodatna 
sredstva, da bi ustvarili in okrepili mreže 
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mest in velemest na področju trajnostnega 
razvoja mest, saj imajo pomembno vlogo v 
teritorialnem sodelovanju, ter poziva 
Komisijo, naj okrepi položaj urbanih 
območij v pobudi „Regije za gospodarske 
spremembe“;

mest in velemest na področju trajnostnega 
razvoja mest, saj imajo pomembno vlogo v 
teritorialnem sodelovanju; pri tem 
poudarja, da je treba zagotoviti 
infrastrukturo, s katero se bodo ohranile 
posebne značilnosti (npr. zgodovinske) in 
ki bo omogočila posodabljanje (npr. 
inovacijska središča), gospodarsko rast 
(npr. mala in srednja podjetja) in 
sezonske dejavnosti, ter poziva Komisijo, 
naj okrepi položaj urbanih območij v 
pobudi „Regije za gospodarske 
spremembe“;

Or. el

Predlog spremembe 71
Markus Pieper

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva, da je treba zagotoviti dodatna 
sredstva, da bi ustvarili in okrepili mreže 
mest in velemest na področju trajnostnega 
razvoja mest, saj imajo pomembno vlogo v 
teritorialnem sodelovanju, ter poziva 
Komisijo, naj okrepi položaj urbanih 
območij v pobudi „Regije za gospodarske 
spremembe“;

13. poziva k učinkovitejši uporabi 
obstoječih sredstev, da bi ustvarili in 
okrepili mreže mest in velemest na 
področju trajnostnega razvoja mest, saj 
imajo pomembno vlogo v teritorialnem 
sodelovanju, ter poziva Komisijo, naj 
okrepi položaj urbanih območij v pobudi 
„Regije za gospodarske spremembe“;

Or. de

Predlog spremembe 72
Pierre Pribetich

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva, da je treba zagotoviti dodatna 
sredstva, da bi ustvarili in okrepili mreže 
mest in velemest na področju trajnostnega 
razvoja mest, saj imajo pomembno vlogo v 

13. poziva, da je treba zagotoviti dodatna 
finančna, človeška in organizacijska 
sredstva, da bi ustvarili in okrepili mreže
mest in velemest na področju trajnostnega 



AM\753642SL.doc 35/37 PE415.342v01-00

SL

teritorialnem sodelovanju, ter poziva 
Komisijo, naj okrepi položaj urbanih 
območij v pobudi „Regije za gospodarske 
spremembe“;

razvoja mest, saj imajo pomembno vlogo v 
teritorialnem sodelovanju, ter poziva 
Komisijo, naj okrepi položaj urbanih 
območij v pobudi „Regije za gospodarske 
spremembe“;

Or. fr

Predlog spremembe 73
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. ugotavlja, da mora biti proces razvoja 
mest uravnotežen z interesi primestnih 
območij in tesno usklajen s podporo za 
razvoj podeželja, ter ponovno poudarja, da 
ima politika za razvoj podeželja velik vpliv 
na prostor in da politiki za razvoj mest in 
podeželja nista dovolj povezani; poudarja 
potrebo po pravi sinergiji med tema 
politikama, ki bi omogočila pravi razvojni 
potencial ter prispevala k privlačnosti in 
konkurenčnosti podeželskih območij;

14. ugotavlja, da so za dobro izvajaje 
politike regionalnega razvoja potrebni 
uravnoteženi ukrepi na urbanih in 
primestnih območjih, ki jih je treba 
uskladiti z ukrepi na podeželju, ter 
ponovno poudarja, da ima politika za 
razvoj podeželja velik vpliv na prostor in 
da politiki za razvoj mest in podeželja nista 
dovolj povezani; poudarja potrebo po pravi 
sinergiji med tema politikama, ki bi 
omogočila pravi razvojni potencial ter 
prispevala k privlačnosti in konkurenčnosti 
podeželskih območij;

Or. pl

Predlog spremembe 74
Emmanouil Angelakas

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. meni, da bilo onstran splošnega 
okvira dobro predvideti in preučiti 
sprejetje posebnih politik, ki zadevajo 
urbana območja, poleg tega pa vplivajo 
tudi na predmestja in podeželje ter s tem 
na razvoj regionalne kohezije; poudarja, 
da se te ključne politike ukvarjajo z 
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izseljevanjem s podeželja, notranjim in 
zunanjim preseljevanjem ter 
izobraževanjem in prekvalifikacijo 
delavcev iz podjetij, ki prenehajo 
obratovati;

Or. el

Predlog spremembe 75
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. ugotavlja, da je za ciljno usmerjeno 
in učinkovito financiranje urbanih 
območij in podeželja potrebna strategija 
trajnostnega prostorskega razvoja; poziva 
države članice in regije, naj uporabljajo 
instrument partnerstva med mesti in 
podeželjem, da bi dosegle cilj 
uravnoteženega prostorskega razvoja;

Or. de

Predlog spremembe 76
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Odstavek 14 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14b. ugotavlja, da izzivi, kot so 
demografske spremembe, preseljevanje in 
upadanje števila prebivalcev v mestih, 
povzročajo nove izzive na področju trga 
dela, dostopa do socialnih in zdravstvenih 
storitev, stanovanjskega vprašanja in 
prostorskega načrtovanja; poziva 
Komisijo, naj s svojimi smernicami za 
uporabo okvirnih pravil v zvezi s 
storitvami splošnega pomena in javnimi 
naročili lokalnim organom omogoči, da 
bodo bolj upoštevali lokalne potrebe in 
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lokalne udeležence ter povečali njihovo 
prilagodljivost;

Or. de

Predlog spremembe 77
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. priporoča Komisiji in državam 
članicam, naj ustanovijo evropsko 
skupino na visoki ravni za razvoj mest in 
uporabljajo odprto metodo usklajevanja 
za politiko razvoja mest na ravni Unije;

Or. en

Predlog spremembe 78
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva Komisijo in Svet, naj ob 
posebnem upoštevanju dela v okviru 
projekta Urban Audit določita kazalnike 
za primerjalno analizo trajnosti mest z 
vidika leipziške listine, na primer porabo 
energije na prebivalca, delež uporabe 
lokalnega javnega prevoza v skupnem 
obsegu mestnega prevoza ali emisije 
toplogrednih plinov na prebivalca;

Or. de
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