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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Regioninės 
plėtros komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad Europos regioninės plėtros fondas (ERPF), Sanglaudos fondas ir 
struktūriniai fondai numatyti tam, kad prisidėtų prie nacionalinio finansavimo, be kita ko, 
spartinant ES teisės aktų, susijusių su atsinaujinančiąja energija ir energijos vartojimo 
efektyvumu, įgyvendinimo; todėl remia vietos ir regioninės valdžios institucijų skatinamą 
energijos vartojimo efektyvumą, efektyvų išteklių naudojimą, ilgalaikes ekonomiškas 
plėtros strategijas ir ekologišką ekonomiką remiantis tvaresnės gamybos ir vartojimo 
modeliais;

2. pabrėžia, kad parama efektyviai energiją naudojančių pastatų renovacijai visų pirma padės 
regionams sumažinti anglies dvideginio išmetimą, darbo vietas ir padės taupyti vartotojų 
pinigus gaunant mažesnes sąskaitas už šildymą;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad pramoniniuose rajonuose vietos ir regioninės valdžios 
institucijos turėtų siekti išnaudoti nacionalinio bei ES viešojo finansavimo ir privačių 
investicijų į energetikos ir infrastruktūros srities projektų finansavimą sąveiką, kaip 
priemonę remti inovacijas, mokslinius tyrimus ir vystymąsi; mano, kad padidinus viešas ir 
privačias investicijas į pramoninių rajonų darbotvarkę, susijusią su ekologiniais 
klausimais, būtų galima padidinti užimtumą ir paskatinti ekonomikos augimą pasitelkiant 
ekologines inovacijas, aplinkos technologijų ekonomiką, atsinaujinančiąją energiją ir 
ekologiškų prekių bei paslaugų rinkos plėtrą; pažymi, kad, siekiant skatinti kurti vertingas 
darbo vietas, kurios padėtų išspręsti būsimas socialines problemas, ES turi sutelkti visas 
savo politikos kryptis ir Europos lygmeniu turimas priemones, pvz., vidaus rinkos, 
aplinkos ir klimato, mokslinių tyrimų ir inovacijų, prekybos ir konkurencijos politika, taip 
pat MVĮ plėtros politika;

4. pabrėžia, kad, nors pramoninių rajonų restruktūrizavimas gali būti brangus, kiek 
įmanoma, tai turėtų būti daroma nedarant poveikio biudžetui, t. y. visų pirma naudojant 
esamus fondus ir paramos mechanizmus;

5. pažymi, kad daugelis pramoninių regionų sugebėjo sukurti ekologiškas darbo vietas 
suteikdami didelėms tvarios pramonės įmonėms finansinių paskatų persikelti arba pasilikti 
šiuose regionuose; ragina Komisiją toliau leisti vietos valdžios institucijoms teikti 
didelėms įmonėms valstybės pagalbą ir neatsisakyti šios galimybės 2014–2020 m. 
valstybės pagalbos regionams strateginėse gairėse;

6. pabrėžia, kad daugiausia dėmesio skiriant papildomai visų gyventojų grupių naudai 
galima pritaikyti ir sustiprinti strategijas, skatinti kiekvieną grupę kaip naujovių ir augimo 
šaltinį bei išspręsti socialines problemas; laikosi nuomonės, kad taikant pramoniniams 
rajonams skirtas regionines strategijas, kuriomis tinkamai neatsižvelgiama į amžiaus ir 
lyties skirtumus, verslo galimybėmis gali būti nepasinaudota;

7. pabrėžia, kad į pramoniniams rajonams skirtas regionines strategijas kaip pagrindinį 
elementą reikėtų įtraukti žemės, vandens ir oro kokybės apsaugos priemones, regionų ir 
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vietos biologinės įvairovės ir gamtos išteklių apsaugos priemones, žemės ir vandens 
valymą, kad aplinkai kenksmingos medžiagos daugiau nebenutekėtų į natūralią gamtinę 
aplinką; pabrėžia, kad todėl įgyvendinant regionines strategijas reikėtų apsvarstyti 
priemones, kuriomis remiami Atliekų pagrindų direktyvos, Vandens pagrindų direktyvos 
ir Oro kokybės direktyvos siekiai ir tikslai; laikosi nuomonės, kad rengiant šias strategijas 
taip pat turėtų būti siekiama apsaugoti ir tausoti aplinką ir fizines erdves, kartu užtikrinant 
aukštesnį ekologiško efektyvumo ir tvarumo lygį;

8. mano, jog svarbu, kad pramoniniams rajonams skirtomis strategijomis būtų bendrai 
sutelkiamas dėmesys į tvaraus žaliavų, prekių ir darbuotojų vežimo į rajonus ir iš jų 
galimybes, taip pat į reikiamą infrastruktūrą (jau esamą arba tik planuojamą), ir kad tai 
padėtų sumažinti pramonės sričių ir miesto teritorijų ekologinį pėdsaką ir užtikrinti, kad 
bendruomenės poreikiai būtų tenkinami kartu užtikrinant gamtos išteklių ir kapitalo 
išsaugojimą ir teigiamai prisidedant prie žmonių sveikatos;

9. mano, kad siekiant gerinti regioninių pramoninių rajonų aplinką labai svarbu skirti 
daugiau dėmesio ir skatinti geriausią patirtį vidaus vandenų kelių transporto, transporto 
vandenynu, krovinių gabenimo geležinkeliais srityje, taip pat kurti pažangius paskirstymo 
centrus bei tinklus;

10. pabrėžia, kaip svarbu, kad valstybės narės veiksmingai perkeltų SEVESO III direktyvą į 
nacionalinę teisę, siekiant užtikrinti, kad netoli susijusių pramonės rajonų gyvenantiems 
piliečiams galinti kilti rizika būtų sumažinta, kad jiems būtų suteikta atitinkama 
informacija apie galimą riziką ir kad jie galėtų aktyviau dalyvauti priimant su žemės 
naudojimo planavimu susijusius sprendimus, siekiant užtikrinti, kad šie su planavimu 
susiję sprendimai būtų tvaresni ir kad būtų kuo mažiau galimų socialinių, ekonominių ir 
aplinkos apsaugos tikslų ir poreikių kompromisų; ragina keistis geriausia patirtimi, kaip 
šiuo atžvilgiu geriausiai atskirti pramoninius ir gyvenamuosius rajonus; galiausiai 
rekomenduoja, kaip numatyta ES teisės aktuose, primygtinai raginti regionų valdžios 
institucijas šias strategijas rengti kartu su piliečiams atstovaujančiomis grupėmis ir 
asociacijomis, užtikrinant pilnateisį piliečių dalyvavimą kaip partnerių visais reformų 
proceso, kuris svarbus plačiajai visuomenei, etapais kaip kompleksinių sprendimų 
priėmimo proceso dalį;

11. pažymi, kad daugelis buvusių ir pasenusių pramoninių rajonų turi daug galimybių didinti 
energijos vartojimo efektyvumą naudojant šiuolaikines technologijas ir statybos standartus 
ir kad tai bus naudinga tiek susijusių regionų ekonomikai, tiek aplinkai;

12. atkreipia dėmesį į galimybę gauti lėšų investicijoms į ekologiją parduodant buvusią 
pramoninę nuosavybę patraukliose vietose, pvz., uostų teritorijose arba palei upių krantus, 
ir pažymi, kad tai galėtų sumažinti valstybės finansavimo poreikį.
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