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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Teminės miesto aplinkos strategijos
(2006/2061(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 13 d. rezoliuciją dėl miestų dimensijos ES plėtros 
sąlygomis1 ir į 2006 m. sausio 18 d. rezoliuciją dėl tvaraus aplinkos vystymo aspektų2,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui dėl Teminės 
miesto aplinkos strategijos (KOM(2005)0718),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Tikslinės miestų 
aplinkos strategijos link“ (KOM(2004)0060),

– atsižvelgdamas į 2002 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 
1600/2002/EB, nustatantį šeštąją Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programą (6-oji AVP),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Regioninės plėtros komiteto ir Transporto ir turizmo komiteto nuomones (A6-0000/2006),

A. kadangi maždaug 80 proc. Europos gyventojų gyvena miestuose, tačiau jų poreikiams ir 
interesams Europos fonduose, projektuose, iniciatyvose ir strategijose atstovaujama
nepagrįstai mažai,

B. kadangi Teminės miesto aplinkos strategijos (TMAS) tikslas yra prisidėti prie bendro 
Europos miestų aplinkos veiksmingumo didinimo, šalinant biurokratines kliūtis ir 
stiprinant aplinkos apsaugos politikos priemonių įgyvendinimo efektyvumą ir skatinant 
ilgalaikį aplinkos planavimą vietos lygiu,

C. kadangi, nors, atsižvelgiant į visuomeninio transporto nuosmukį, jo dalis transporto 
sistemoje naujosiose valstybėse narėse išlieka didesnė negu senosiose valstybėse narėse, 
sparčiai didėjantis asmeninių automobilių naudojimas Europoje reikalauja imtis skubių ir 
reikšmingų priemonių,

D. kadangi 6-ojoje AVP buvo ypač skatinamas poreikis spręsti didėjančių automobilių 
transporto srautų klausimą ir reikšmingai atsieti transporto augimą nuo BVP didėjimo,

E. kadangi turėtų būti atsižvelgta į Europos Sąjungos energetinę priklausomybę miestuose, 
kur didžiausias energijos vartojimo didėjimas tenka transporto sektoriui, ir kadangi 
politikos priemonės būsto ir šildymo sektoriuose dažniausiai nustatomos vietos lygiu,

  
1 Priimti tekstai, P6_TA-PROV(2005)0387.
2 Priimti tekstai, P6_TA-PROV(2006)0020.
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1. palankiai vertina Komisijos komunikatą dėl Teminės miestų aplinkos strategijos; tačiau
mano, kad jo nepakanka, norint pasiekti 6-ojoje AVP nustatytus tikslus;

2. apgailestauja, kad, priešingai negu 6-ojoje AVP, Komisijos pasiūlyme nėra numatytos 
teisiškai įpareigojančios priemonės ir galutinės datos, įgyvendinant 6-osios AVP tikslus;

3. taip pat apgailestauja, kad Teminė miestų aplinkos strategija neapibrėžia Europos 
politikos priemonių, siekiant miesto ir kaimo vietovių vystymosi pusiausvyros; mano, kad 
toks miestų ir priemiesčių problemų ignoravimas kai kuriose valstybėse narėse tapo 
riaušių ir krizės priežastimi;

4. ragina Komisiją parengti gaires dėl būsimos direktyvos dėl aplinkos oro kokybės ir 
švaresnio oro Europoje taikymo ir užtikrinti tinkamą šio įstatymo vykdymą;

5. pabrėžia, kad Tvaraus miesto valdymo planas ir Tvaraus miesto transporto planas turėtų 
būti privalomi pagal Bendrijos įstatymus – kaip buvo siūloma buvusiame Komisijos 
komunikate (KOM(2004)0060) – kiekvienam konglomeratui, kuriame yra daugiau kaip 
100 000 gyventojų; tokiame įstatyme turėtų būti aiškiai nustatytos vietos ir Europos lygiu 
numatytų veiksmų įgyvendinimo galutinės datos ir įpareigojantys tikslai, atsižvelgiant į 
tai, kad savanoriškos priemonės praeityje nebuvo veiksmingos;

6. mano, kad Tvaraus miesto valdymo plane, be kitų, turėtų būti atsižvelgta ir į šiuos 
dokumentus:

- atliekų tvarkymo planą (Direktyva 75/442/EEB su pakeitimais),
- triukšmo žemėlapius ir priemonių planus, jei yra (Direktyva 2002/49/EB),
- vietos oro taršos planą arba programą, jei yra (Direktyva 96/62/EB),
- vietos aplinkosaugos planus ir programas, remiantis Direktyva 2001/42/EB;

7. mano, kad Tvaraus miesto valdymo plane turėtų būti numatyti:

a) duomenys ir atitinkama informacija apie:

- 6-ojoje šios rezoliucijos dalyje išvardytas sritis,
- vietos šiltnamio dujų emisiją,
- miestų struktūrą ir žaliųjų želdynų užimamą plotų dalį,
- biocidų naudojimą vietose,
- su aplinka susijusius sveikatos klausimus,
- aplinkos, kurioje nebūtų kliūčių neįgaliesiems, pagyvenusiems ir kitiems,

galimybes,

b) tikslai:

- gerinant padėtį a punkte išvardytose srityse,
- integruojant tvarumą į visas miestų politikos priemonių sritis,
- derinant planą su tvariu miesto transporto planu,
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c) praktinės priemonės ir veiksmai siekiant tikslų, kurie apibūdinti b punkte;

8. pabrėžia, kad NVO ir kiti suinteresuoti dalyviai turėtų dalyvauti rengiant tvaraus miesto 
valdymo planą, supažindinant su juo visuomenę; be to, laiko, kad yra labai svarbus 
reguliarus atliktos pažangos vertinimas ir tokių vertinimų rezultatų sklaida;

9. ragina Komisiją siūlyti nustatyti žaliųjų želdynų plotą vienam gyventojui naujuose miestų 
rajonuose ir mano, kad šis tikslas turėtų būti įtrauktas į Tvaraus miesto valdymo planą, 
kad nebūtų mažinami žalieji plotai miestuose, kurie nevykdo šio tikslo;

Tvarus miestų valdymas

10. ragina valstybes nares teikti prioritetus investicijoms į projektus, kuriais siekiama riboti 
plyno lauko investicijas ir skatinti investicijas į apleistus pramonės objektus, 
vadovaujantis nacionalinėse strategijose numatytais reikalavimais ir valstybių narių 
veiksmų programomis;

11. ragina valstybes nares skatinti vietos valdžios institucijas naudoti aplinkos tvarkymo ir 
audito schemą;

12. remia organinių atliekų kompostavimą vietoje deginimo, siekiant išvengti vietinės taršos;

13. mano, kad priimant vietos sprendimus, pasitelkiant politines ir technines priemones, šiame 
procese turėtų aktyviai dalyvauti vietos gyventojai;

Tvarus miestų transportas

14. siūlo 2002–2012 m. 5 proc. sumažinti vienam keleiviui tenkantį kilometrų skaičių, 
pereinant nuo asmeninio transporto priemonių / automobilių naudojimo prie tvarių 
transporto būdų: visuomeninio transporto ir dviračių;

15. pabrėžia, kad mobilumas visiems (taip pat ir tiems, kurie neturi galimybės naudotis 
asmeniniu automobiliu) yra vertinimo reikalaujantis socialinis veiksnys;

16. mano, kad tvaraus miesto valdymo planas turi apimti priemones, kuriomis vietos valdžios 
institucijos siekia:

- skatinti kelionės būdus, nenaudojant motorinių transporto priemonių, pvz., važiavimą 
dviračiu arba ėjimą pėsčiomis, kuriant platų dviračių takų tinklą ir nustatant specialias 
pėsčiųjų eismo juostas bei sankryžas,

- skatinti visuomeninio transporto vystymąsi naudojant visuomeninio transporto 
infrastruktūros vystymui skirtas Europos fondų lėšas ir informuojant apie 
egzistuojančius pažangiosios patirties pavyzdžius, pvz., kompleksinių bilietų 
kainodaros sistemų bei P+R (angl. Park&Ride) sistemų įgyvendinimą,

- spręsti individualaus transporto naudojimo klausimus, ribojant transporto priemonių 
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stovėjimo vietų skaičių ir apmokestinant transporto priemonių naudojimą;

17. siūlo riboti eismą miestų centre iki 30 km/val. siekiant iki 2010 m. sumažinti mirtingumą 
keliuose 50 proc., kaip tai yra numatyta Europos transporto politikos Baltojoje knygoje;

18. siūlo tvirtinti miestų logistikos planus siekiant mažinti miestuose prekių gabenimo mastą
ir jį optimizuoti;

19. primena, kad oro tarša yra pagrindinė sveikatos sutrikimų ES priežastis; todėl pabrėžia, 
kad miestai, kuriuose oro tarša didelė, turėtų svarstyti galimybes įvesti transporto 
priemonių naudojimo mokesčius ir steigti mažų išmetimo dujų emisijų zonas; 

Tvarus miestų planavimas

20. pažymi, kad Komisija tinkamai nurodė sunkumus ir susidariusią padėtį šioje srityje; tačiau 
nepasiūlė jokių veiksmų, kaip iš jos išeiti;

21. mano, kad milijonų žmonių, gyvenančių masinės statybos daugiabučių namų rajonuose, 
padėtis socialiniu požiūriu yra sunki; todėl ragina valstybes nares nustatyti prioritetus 
finansuoti projektus, kuriais siekiama atgaivinti šiuos gyvenamuosius rajonus /
priemiesčius, laikantis holistinio (t. y. socialinio, kultūrinio bei aplinkos apsaugos) 
požiūrio; 

22. pabrėžia, kad kai kurie miestų istoriniai kvartalai – vertingos visuotinio paveldo dalys –
dešimtmečiais buvo apleisti; todėl ragina Komisiją parengti gaires, skatinančiais tinkamą 
šių miestų dalių atkūrimą;  

23. laikosi požiūrio, kad sprendžiant miestų klimato kaitos klausimus, pvz., natūralios 
ventiliacijos trūkumą, esant labai aukštoms temperatūroms ir didelei miestų taršai, miestų 
planavime turėtų būti numatyti miestų klimato moksliniai tyrimai, siekiant išvengti vėjo 
tunelio efekto susidarymo tarp didelių pastatų; pabrėžia, kad mažėjantys žaliųjų želdynų 
plotai mažina natūralią ventiliaciją;

24. ragina valstybes nares skatinti projektus, susijusius su centrinio šildymo vystymu ir 
modernizavimu, ir remti centrinio šildymo statybą ir naudojimą, skiriant ES fondų lėšas; 
pabrėžia, kad esant energetinei krizei centrinio šildymo atveju šiuo požiūriu yra lengviau 
pereiti prie kitų energijos šaltinių naudojimo;

25. pabrėžia, kad miestuose turėtų būti taikomi nauji vandens išteklių valdymo būdai, siekiant 
išsaugoti ir ilgesniais vasaros sausrų ir karščių laikotarpiais panaudoti lietaus vandenį;

Tausi miestų statyba

26. apgailestauja, kad nors tausi miestų statyba komunikate „Tikslinės miestų strategijos link“ 
buvo nurodyta kaip viena iš keturių pagrindinių veiklos tikslų, siūlomoje strategijoje šioje 
srityje nėra numatyta jokių konkrečių veiksmų;

27. pabrėžia energiją taupančių (izoliacijos, atsinaujinančios energijos naudojimo, stogų 
apželdinimo, pasyvaus / aktyvaus saulės energijos naudojimo ir kt.) priemonių 
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projektuojant pastatus svarbą, didinant aplinkos apsaugos efektyvumą; remia 
atsinaujinančios energijos naudojimą miestų sąlygomis; 

28. siūlo valstybėms narėms numatyti ir naudoti ES fondų lėšas pastatams ir gyvenamųjų 
namų rajonams atnaujinti ir modernizuoti;

29. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Maždaug 80 proc. Europos piliečių gyvena miestuose, tačiau jų poreikiams ir interesams
Sąjungos finansavimo, projektų, iniciatyvų ir strategijų požiūriu atstovaujama nepakankamai. 
Miestų gyventojai, bent jau ES finansavimo požiūriu, yra tapę antrarūšiais Europos Sąjungos 
piliečiais. Miestų ir priemiesčių būklės ignoravimas tapo riaušių ir krizių priežastimi kai 
kuriose valstybėse narėse, tarp jų ir tose, kurios remia dideles žemės ūkio išmokas, o ne labiau 
subalansuotą miesto ir kaimo regionų finansavimo politiką.

Komisijos komunikatas „Teminė miesto aplinkos strategija“ buvo gerokai drąsesnis negu 
galutinis Komisijos pasiūlymas. Jo tikslas – ES lygiu prisidėti kuriant stiprią sistemą, kuri 
leistų vykdyti geriausia pažangiąja patirtimi pagrįstas iniciatyvas vietose, suteikiant vietos 
valdžios institucijoms sprendimų ir tikslų pasirinkimo laisvę. Ši sistema numato sostinėms ir 
daugiau negu 100 000 gyventojų turintiems miestų konglomeratams (t. y. 500 didžiausių 
ES 25 miestų) patvirtintus Miestų aplinkos valdymo planus, kuriais siekiama tvarios miestų 
aplinkos vystymo tikslų ir vadovaujamasi atitinkama aplinkos tvarkymo sistema, leidžiančia 
juos įgyvendinti. Pranešėjas nuoširdžiai tiki, kad šis tikslas atitinka miestų interesus ir 
neriboja jų teisių pasirinkti reikalingas šioje sistemoje numatytas priemones.

Demokratinio sprendimų miestuose ir didmiesčiuose priėmimo procesui tobulinti būtinos tiek 
politinės, tiek techninės priemonės. Politiniu lygiu turėtų būti derinama konsultuojamoji 
(tiesioginė) ir atstovaujamoji demokratija. Būtų naudinga rengti daugiau referendumų įvairiais 
klausimais atsižvelgiant į klausimo pobūdį miesto ir regiono arba mažo vietos administracinio 
vieneto lygiu. Vietos institucijos gali klausti savo piliečių nuomonės, referendumais, 
elektroniniu balsavimu arba ad-hoc konsultacijomis vietos lygiu. Paslaugos internetu gali 
suteikti galimybę tinkamai ir laiku surinkti informaciją apie bendruomenei rūpimus 
klausimus, pvz., aplinkos rodiklius, duomenis apie oro kokybę realiu laiku ir kt. Tačiau 
nereikėtų pamiršti ir tų gyventojų, kurie neturi galimybės naudotis internetu. Jiems galėtų būti 
pritaikyti tradiciškesni informavimo būdai.

Vietos valdžios institucijų darbuotojų ir įstatymų leidėjų mokymas gilinant jų tvarumo 
suvokimą yra itin svarbus siekiant politikos pokyčių vietos lygiu. Jį būtų galima koordinuoti 
Europos lygiu sudarant sąlygas pažangiosios patirties studijoms, aprūpinant vadovėliais ir 
kuriant europinę mokymo programą. Šiuo požiūriu Komisijos pasiūlymo tikslas yra 
apibūdintas tinkamai, tačiau jame trūksta nurodytų konkrečių veiksmų ir įgyvendinimo 
terminų. Kadangi aplinkos apsaugos politikos priemonės apima įvairias politikos kryptis, 
tvarių miestų valdymo sistemų politika turėtų būti pažangiai koordinuojama, joje dalyvaujant 
įstatymų leidėjams nuo žemiausio lygio, visose politikos priemonėse atsižvelgiant į aplinkos 
apsaugos klausimus. Siekiant šio tikslo, reikalingas finansavimas ir koordinavimas Europos 
mastu.

Transportas:
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Automobilių greičio ribojimas miesto centre ir kitose gyvenamosiose miestų zonose (arba 
visame mieste ar miestelyje) mažina (ypač sunkių) eismo įvykių tikimybę ir riboja 
automobilių išmetamųjų dujų emisijas ir triukšmą. Turėtų būti nustatytas atitinkamas greitis 
nuo 30 km/h iki 50 km/h, atsižvelgiant į sąlygas ir vairavimo įpročius. Griežtas greičio 
ribojimas padeda išsaugoti žmonių gyvybes ir tausoja aplinką, o neribotas greitis yra tragiškų 
nelaimių priežastis. 

Miestų centruose yra būtinas automobilių stovėjimo vietų ribojimas, bent jau nedidinant jau 
esančių stovėjimo vietų skaičiaus. Naujos automobilių stovėjimo aikštelės turėtų būti 
įrengiamos miestų pakraščiuose šalia metro, priemiesčių traukinių susisiekimo stočių arba 
nacionalinio geležinkelio stočių.

Nemotorinėms transporto priemonėms turėtų būti teikiama pirmenybė prieš visas kitas 
transporto eismo priemones, visuomeniniam transportui – prieš asmenines automobilių 
transporto priemones, mažiems ir ekologiškesniems automobiliams – prieš kitas transporto 
priemones: tai yra pagrindinė tvarios transporto politikos taisyklė. Ėjimui pėsčiomis ir 
važiavimui dviračiu reikalingas platus dviračių tinklas. Pėstiesiems turėtų būti skirti saugūs 
takai ir numatytos saugios perėjos. Dviejų lygių sankryžose ne pėsčiųjų, bet automobilių 
kelias turėtų būti pakeltas aukščiau arba nuleistas žemiau gatvės lygio. Automobilių statymas 
ant šaligatvių turėtų būti draudžiamas ir baudžiamas griežtomis baudomis. 

Be brangių požeminių sistemų (metro) yra kitų šiuolaikinių transporto alternatyvų. Visoje 
Europoje regimas tramvajų renesansas. Atsižvelgiant į vietos sąlygas kai kurios bėgių dalys 
gali būti paslepiamos po žeme; miestų pakraščiuose ant uždarų bėgių gali veikti „greitasis 
tramvajus“. Elektrifikuoti priemiesčių traukiniai taip pat yra svarbi visuomeninio miesto 
transporto tinklo dalis. Tačiau nesant tinkamo metro beveik neįmanoma įsivaizduoti 
šiuolaikinio miesto.

Naktinis visuomeninis transportas vaidina itin svarbų vaidmenį šiuolaikinio miesto gyvenime. 
Jis suteikia galimybę priemiesčių jaunimui dalyvauti miesto gyvenime ir padeda mažinti 
eismo įvykių keliuose skaičių, grįžtant po naktinių pasilinksminimų.

Transporto naudojimo mokesčiai (arba mokestis už naudojimąsi keliais) naudojant 
elektronines sistemas sėkmingai šiuo metu taikomi Londone ir Stokholme, o ateityje bus 
galimi ir kituose Europos miestuose. Kai kuriuose miestuose (pvz., Budapešte) dėl paktinių 
priežasčių kur kas pigiau ir lengviau siekiant to paties tikslo apmokestinti naudojimąsi tiltais, 
kadangi didžioji dalis automobilių tiltu važiuoja mažiausiai dukart per dieną. 

ES 10, lyginant su senosiomis valstybėmis narėmis, visuomeniniam transportui transporto 
sistemoje tenkanti dalis yra dar didesnė. Yra labai svarbu ją išsaugoti, siekiant tobulinti 
transporto sistemą bendromis ES, valstybių narių ir vietos valdžios pastangomis.

Kiekviename mieste turėtų būti numatytas planas mažinti asmeninio automobilio naudojimo 
poreikį, įgyvendinant aiškius ir, matyt, teisiškai įpareigojančius tikslus. Žinoma, reikalingas 
efektyvus ir švarus visuomeninis transportas. ES fondų lėšos visuomeninio transporto 
vystymui ir asmeninių automobilių naudojimo mažinimas gali būti susietas tarpusavyje, 
žinoma, laikantis realių terminų.  
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Reikalingas integruotų transporto bilietų kainodaros sistemų įgyvendinimas ne tik miesto ar 
miestelio visuomeninio transporto, bet ir visoje priemiesčių geležinkelio susisiekimo 
sistemoje arba atitinkamose nacionalinio geležinkelio atkarpose. 

Karščio bangos:

Karščio bangos vasaros dienomis ir naktimis daugelį miestų ir miestelių paverčia tikru 
pragaru. Dėl klimato kaitos ateityje galime tikėtis tik dar didesnių karščių vasarą. Kasmet 
karštis tampa dešimčių tūkstančių Europos piliečių skausmingos ir žeminančios mirties 
priežastimi. Skubūs priemonių planai kovoti su karščiu yra itin svarbūs visos Europos, galbūt 
išskyrus kai kurias Šiaurės šalis, miestams ir miesteliams. Pagrindinis būdas išvengti karščio 
yra labai paprastas: daugiau vandens, žaliųjų želdynų, mažiau automobilių išmetamų dujų 
emisijų, o atskirais atvejais – oro kondicionavimo sistemų naudojimas. Tačiau apželdinti 
stogai ir fasadai, grynas vanduo ir gamtinės vėsinimo sistemos yra žymiai pranašesnės už oro 
kondicionavimo sistemas, darančios neigiamą įtaką tiek žmogaus sveikatai, tiek klimato 
pokyčiams. Artėja ilgų, karštų vasarų laikotarpis, todėl dabar yra tinkamas laikas miestų 
politikoje skirti šiam klausimui daugiau dėmesio.
Planuojant miestus būtina vengti juose susidarančių karščio salų ir vėjo kanalų ir atsižvelgti į 
tinkamos ventiliacijos miestuose poreikį.

Žali miestai ir miesteliai:

Miesto centras turi tapti patrauklia gyvenimui miesto vieta. Tam miestų centruose būtini 
didesni žalieji plotai. Net keletas dešimčių kvadratinių metrų želdinių, jau nekalbant apie 
didesnius parkus ir netoliese esančius sodus, gali žymiai pakeisti miesto centrą. Kiti svarbūs 
žalieji miesto plotai, kuriais gali naudotis žmonės, yra didieji miestų parkai, miestų ribose 
esantys miškai, ežerai ir kiti žalieji želdynai. Miestų teritorijose gyvena daugybė gyvūnų 
rūšių, galima teigti, kad biologinė miestų įvairovė šiandien netgi didėja. Gyvūnai – iki tam 
tikros ribos – prisitaiko prie miesto sąlygų. Daugeliui miestuose gyvenančių vaikų tai yra 
vieninteliai matomi gyvūnai. Žaismingi informaciniai plakatai, gamtoje vykstančios mokytojų 
ir gyvūnų specialistų vedamos biologijos pamokos gali padėti formuoti sąmoningesnes 
aplinkos apsaugos klausimais ateities kartas.

Atvirame ore (gamtoje) vykstantys renginiai yra viena svarbiausių sudėtinių miesto gyvenimo 
dalių. Jie yra tradicinio Pietų Europos gyvenimo būdo dalis ir vis labiau populiarėja Vakarų ir 
Vidurio Europoje. Uždari parkai ir sodai gali išvalyti orą, tačiau jie netenkina miestų 
gyventojų tikrųjų poreikių. Nuo pavasario iki rudens miesto gyvenimo kokybė didžiąja dalimi 
priklauso nuo atvirame ore vykstančių miesto renginių pasiūlos. Atvirame ore vykstančio 
koncerto dalyviai gali geriau įvertinti neigiamą oro taršos ir automobilių poveikį aplinkai. 
Atvirame ore vykstančios viešos peržiūros ir kiti visuomeniniai renginiai yra nemokama 
pramoga jaunimui, pensininkams ir turistams. Vasaros metu prie vandens telkinių miesto 
ribose veikiantys paplūdimiai (kaip antai: Paryžiuje, Briuselyje arba pastaraisiais metais 
Budapešte) yra taip pat naudingi projektai, teikiantys pramogą šimtams tūkstančių miesto 
gyventojų. Miestai vasarą turėtų būti malonūs ir spalvingi, o ne tapti kalėjimu negalintiems
palikti miesto ir išvykti ilgų atostogų. 
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Upių, senų uostų ir prieplaukų atgaivinimas atveria miestų gyvenimui naujas erdves, atvirų 
vandenų naudojimas padeda pagyvinti aplinką. 

Ekonomiškas vandens naudojimas ir valymas, apimantis lietaus vandens atsargų laikymą ir 
naudojimą, vandens taupymas racionaliai naudojant jį tualetuose yra taip pat labai svarbios 
tvaraus vystymosi sudėtinės dalys. 

Plėtimasis ir priemiesčių klausimai:

Tiek senosiose, tiek naujosiose valstybėse narėse dešimtys milijonų žmonių gyvena masinės 
statybos gyvenamųjų namų rajonuose. Daugelyje vakarų valstybių jie yra tapę getais tikrąja 
šio žodžio prasme tiek etninės sudėties, tiek socialiniu požiūriu. Siekiant atgaivinti šiuos 
priemiesčius, būtina vykdyti sudėtingas socialines, kultūrines ir aplinkos programas. 
Reikalingos geros mokyklos ir profesinis mokymas, darbas pagal ilgalaikes sutartis, įvairių 
kultūrų (tiek vietos, tiek kilmės šalies) pažinimas, geras viešasis transportas, jungiantis su 
miesto centru ir darbo vietomis (mokyklomis). Vidurio Europoje didžioji dalis šių rajonų dar 
netapo getais, dauguma juose gyvenančių žmonių priklauso viduriniajam sluoksniui. Šiuo 
atveju susirūpinimą kelia fizinė namų būklė. ES 10 valstybėse gyvenamųjų rajonų remontas ir 
atnaujinimas būtų reikšmingas žingsnis išsaugant socialinę taiką ir gerinant gyvenimą 
miestuose.

Gyvybingas miesto centras – tai ne tik prekybos ir administracinių įstaigų vieta. Miesto 
centras be miesto gyventojų yra negyvas, o gyvybinga centrinė miesto dalis yra svarbiausia 
vieta, be kurios visas miestas prarastų svarbą, nepaisant jį sudarančių skirtingų rajonų 
įvairovės. Seni pastatai turėtų būti renovuoti ir pagerinti, suteikiant juose būstą gyventojams, 
tarp jų jaunoms šeimoms, turinčioms vaikų. Turėtų būti atsižvelgiama į tradicinę centrinės 
dalies struktūrą ir joje esančias architektūrines vertybes. Tačiau istoriniai ir kitokie paminklai 
neturėtų paralyžuoti miesto centro plėtros. Turi būti siekiama racionalaus kompromiso 
išsaugant architektūrinį paveldą ir atgaivinant miesto centrą. Reikalingi nauji pastatai, kartais 
paslėpti už seno fasado, nedarant radikalių pakeitimų. Be naujų mokyklų ir vaikų darželių, 
reikalingos viešosios bibliotekos, nedideli visuomeniniai miesto parkai ir kitokios 
visuomeninės paskirties objektai. 

Pranešėjas taip pat suvokia demografinius sunkumus, su kuriais susiduria mūsų visuomenė, 
tačiau šis pranešimas turi savo ribas. Kadangi didžioji mūsų gyventojų dalis gyvena 
miestuose, tvarią demografinę miestų ateitį lemia gyvenimo ir aplinkos sąlygos.


