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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie regionale ontwikkeling onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. herinnert eraan dat het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het 
cohesiefonds en de structuurfondsen in combinatie met nationale financiering moeten 
bijdragen aan een snellere tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving op het gebied van 
hernieuwbare energie en energie-efficiëntie; steunt daarom de bevordering door lokale en 
regionale overheden van energie- en hulpbronnenefficiëntie, kostenbesparende 
langetermijnontwikkelingsstrategieën en een groene economie, op grond van duurzamere 
productie- en consumptiepatronen;

2. benadrukt dat met name steun voor energieverantwoorde renovatie van gebouwen regio's 
zal helpen koolstofemissies te verminderen en lokale werkgelegenheid te scheppen, en 
consumenten zal helpen besparen op hun verwarmingsrekening;

3. merkt op dat lokale en regionale overheden in industriegebieden er bij de financiering van 
energie- en infrastructuurprojecten naar moeten streven gebruik te maken van synergieën 
tussen nationale en Europese publieke middelen enerzijds en particuliere investeringen 
anderzijds; is van oordeel dat grotere openbare en particuliere investeringen in de groene 
agenda in industriegebieden de werkgelegenheid en groei kunnen bevorderen via eco-
innovatie, milieutechnologieën, hernieuwbare energie en de ontwikkeling van 
milieugoederen en -diensten; merkt op dat de EU alle beleidsmechanismen en 
instrumenten die het op Europees niveau tot haar beschikking heeft, moet mobiliseren, 
bijvoorbeeld op het gebied van de interne markt, milieu en klimaat, onderzoek en 
innovatie, handel en mededinging, en daarnaast de ontwikkeling van het mkb moet 
stimuleren, met het doel hoogwaardige banen te scheppen om zo het hoofd te bieden aan 
toekomstige maatschappelijke uitdagingen;

4. onderstreept dat hoewel herstructurering van industriegebieden kostbaar kan zijn, dit zo 
budgetneutraal mogelijk moet gebeuren, namelijk door zo veel mogelijk gebruik te maken 
van reeds bestaande fondsen en steunmechanismen;

5. merkt op dat tal van industriegebieden erin zijn geslaagd groene banen te scheppen door 
grote bedrijven in duurzame sectoren financiële stimulansen te bieden om zich te 
verplaatsen of in hun gebied te blijven; dringt er bij de Commissie op aan lokale 
overheden te blijven toestaan staatssteun aan grote bedrijven te verlenen en deze 
mogelijkheid te handhaven in de richtsnoeren voor regionale steunmaatregelen voor 2014-
2020;

6. benadrukt dat door de klemtoon op de toegevoegde waarde van alle segmenten van de 
bevolking te leggen, strategieën kunnen worden aangepast en verbeterd, elk segment als 
een bron van innovatie en groei kan worden gestimuleerd en maatschappelijke 
uitdagingen kunnen worden aangepakt; is van oordeel dat regionale strategieën voor 
industriegebieden waarin geen rekening wordt gehouden met leeftijds- en 
genderverschillen tot gemiste zakelijke kansen kunnen leiden;
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7. benadrukt dat regionale strategieën voor industriegebieden met name moeten bestaan uit 
maatregelen voor de bescherming van grond-, water- en luchtkwaliteit, het behoud van 
regionale en lokale biodiversiteit en natuurlijke rijkdommen en het reinigen van grond en 
water, zodat milieuschadelijke stoffen niet meer in de natuur terechtkomen; benadrukt dat 
in het kader van deze strategieën daarom maatregelen moeten worden overwogen die 
bijdragen aan de doelstellingen van de kaderrichtlijn afvalstoffen, de kaderrichtlijn water 
en de luchtkwaliteitrichtlijn; gelooft dat bij deze strategieën de omgeving en de fysieke 
ruimte moeten worden beschermd en gerespecteerd en er tegelijkertijd moet worden 
gestreefd naar meer milieuefficiëntie en duurzaamheid;

8. acht het van groot belang dat strategieën voor industriegebieden een geïntegreerde aanpak 
omvatten voor duurzame vervoersmogelijkheden van en naar deze gebieden, ook met 
betrekking tot grondstoffen, goederen en werknemers en de nodige (bestaande dan wel 
toekomstige) infrastructuur; meent dat een dergelijke aanpak kan helpen de ecologische 
voetafdruk van stedelijke en industriegebieden te verkleinen en ervoor kan zorgen dat in 
lokale behoeften wordt voorzien, terwijl natuurlijke rijkdommen en natuurlijk kapitaal 
worden beschermd en een positieve bijdrage wordt geleverd aan de menselijke 
gezondheid;

9. is van oordeel dat een grotere nadruk op en de bevordering van optimale methoden voor 
vervoer via binnenwaterwegen, vervoer over zee, goederenvervoer per spoor en slimme 
distributiecentra en -netwerken cruciaal zijn voor het verbeteren van het milieu in 
regionale industriegebieden;

10. onderstreept dat de Seveso III-richtlijn doeltreffend door de lidstaten moet worden 
omgezet, om ervoor te zorgen dat eventuele risico's voor burgers die in de nabije 
omgeving van de desbetreffende industriegebieden wonen tot een minimum worden 
beperkt, dat burgers voldoende op de hoogte worden gebracht van alle potentiële risico's 
en dat zij nauwer worden betrokken bij ruimtelijke-ordeningsbesluiten, teneinde deze 
besluiten houdbaarder te maken en mogelijke compromissen ten koste van sociale, 
economische en milieudoelstellingen en -behoeften tegen te gaan; verzoekt om de 
uitwisseling van optimale methoden om industrie- en woongebieden in dit opzicht zo goed 
mogelijk te scheiden; beveelt ten slotte aan om er, overeenkomstig de wetgeving van de 
EU, bij regionale overheden op aan te dringen dat zij bij het ontwerpen van deze 
strategieën samenwerken met collectieven en verenigingen die de burgers 
vertegenwoordigen, in het kader van transversale besluitvorming waarbij burgers als 
belanghebbenden deelgenoot kunnen zijn van alle stadia van een hervormingsproces 
waarbij het grote publiek wordt betrokken;

11. merkt op dat tal van voormalige en verouderde industriegebieden veel mogelijkheden 
bieden voor een hogere energie-efficiëntie door moderne technologie en bouwnormen toe 
te passen, en dat dit zowel de regionale economie als het milieu ten goede zou komen;

12. wijst op de mogelijkheid fondsen voor groene investeringen te werven via de verkoop van 
voormalige industriegronden op aantrekkelijke locaties, zoals in havengebieden en langs 
rivieroevers, en merkt op dat dit de behoefte aan openbare financiering kan verminderen;
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