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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w 
końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. przypomina, że Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Fundusz Spójności i 
fundusze strukturalne mają stanowić uzupełnienie finansowania krajowego i mają 
przyczyniać się do między innymi, szybszego wdrażania prawodawstwa UE dotyczącego 
energii odnawialnej i efektywności energetycznej; w związku z tym opowiada się za 
propagowaniem przez organy lokalne i regionalne racjonalnego wykorzystania energii i 
zasobów, długoterminowych i wydajnych pod względem kosztów strategii oraz zielonej 
gospodarki opartej na bardziej zrównoważonych strukturach produkcji i konsumpcji;

2. podkreśla, że w szczególności wsparcie termomodernizacji budynków pomoże regionom 
zredukować emisje dwutlenku węgla, tworzyć lokalne miejsca pracy oraz zaoszczędzić 
pieniądze konsumentów obniżając koszty ogrzewania;

3. zauważa, że organy lokalne i regionalne w ośrodkach przemysłowych powinny dążyć do 
wykorzystania synergii pomiędzy krajowym i unijnym finansowaniem publicznym a 
prywatnymi inwestycjami w projekty w dziedzinie energii i infrastruktury w celu 
wspierania innowacji, badań i rozwoju; uważa, że większe inwestycje publiczne i 
prywatne w program działań ekologicznych w ośrodkach przemysłowych mogą 
przyczynić się do poprawy zatrudnienia i wzrostu za pośrednictwem ekoinnowacji, 
technologii środowiskowych, energii odnawialnej oraz rozwoju rynku dóbr i usług 
środowiskowych; zauważa potrzebę zmobilizowania przez UE wszystkich dziedzin 
polityki i instrumentów dostępnych na szczeblu europejskim, takich jak rynek 
wewnętrzny, polityka ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianie klimatu, badania i 
innowacje, polityka handlowa i polityka konkurencji oraz rozwój MŚP, aby wspierać 
tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy w celu sprostania przyszłym wyzwaniom 
społecznym;

4. podkreśla, że chociaż restrukturyzacja ośrodków przemysłowych może być kosztowna, 
należy jej dokonać w miarę możliwości w sposób nieobciążający budżetu, tzn. 
koncentrując się na już istniejących funduszach i mechanizmach wsparcia;

5. zauważa, że w wielu regionach przemysłowych udało się utworzyć zielone miejsca pracy 
przez kierowanie do dużych przedsiębiorstw zrównoważonych sektorów przemysłu zachęt
finansowych do powrotu lub pozostania na miejscu; wzywa Komisję do dalszego 
zezwalania władzom lokalnym na udzielanie dużym przedsiębiorstwom pomocy 
państwowej i nie dopuszczenia do skreślenia tej opcji w wytycznych na temat regionalnej 
pomocy państwa na lata 2014-2020;

6. podkreśla, że poprzez koncentrowanie się na wartości dodanej wszystkich grup ludności 
możliwe jest dostosowywanie i usprawnianie strategii, stymulowanie poszczególnych 
grup jako źródła innowacji i wzrostu oraz stawianie czoła wyzwaniom społecznym; 
uważa, że każda strategia regionalna na rzecz ośrodków przemysłowych, która pomija 
różnice wieku i płci może doprowadzić do zmniejszenia szans na rynku;
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7. podkreśla, że centralnym punktem strategii regionalnych dla ośrodków przemysłowych 
powinny być środki ochrony jakości gleby, wody i powietrza, zachowanie regionalnej i 
lokalnej bioróżnorodności i zasobów naturalnych oraz oczyszczanie gruntów i wody, tak 
aby szkodliwe dla środowiska substancje przestały się do niego przedostawać; podkreśla, 
że w związku z tym strategie te powinny uwzględniać środki służące realizacji celów 
dyrektywy ramowej w sprawie odpadów, ramowej dyrektywy wodnej i dyrektywy w 
sprawie jakości powietrza; uważa ponadto, że strategie te muszą mieć na celu ochronę i 
poszanowanie otoczenia i przestrzeni fizycznej, a zarazem większą wydajność i 
zrównoważenie z punktu widzenia środowiska naturalnego;

8. uważa, że ważne jest, by strategie dla ośrodków przemysłowych obejmowały 
zintegrowane podejście do możliwych form zrównoważonego transportu do i z tych 
ośrodków, obejmujące surowce, towary i pracowników, jak i konieczną infrastrukturę, 
istniejącą czy planowaną, a ponadto zauważa, że takie podejście może pomóc zmniejszyć 
ślad środowiskowy ośrodków przemysłowych i miejskich oraz zagwarantować, że 
potrzeby społeczności będą zaspakajane przy jednoczesnej ochronie zasobów naturalnych 
i kapitału oraz przyczynianiu się do poprawy zdrowia ludzi;

9. uważa, że położenie większego nacisku i promowanie najlepszych praktyk w dziedzinie 
transportu przy wykorzystaniu śródlądowych dróg wodnych, transport morski, przewóz 
towarów koleją oraz ośrodki i sieci inteligentnej dystrybucji ma zasadnicze znaczenie dla 
lepszej ochrony środowiska w regionalnych ośrodkach przemysłowych;

10. podkreśla znaczenie dokonania przez państwa członkowskie skutecznej transpozycji 
dyrektywy Seveso III celem zagwarantowania, że możliwe zagrożenia dla obywateli 
żyjących w pobliżu odnośnych ośrodków przemysłowych zostaną zminimalizowane, że 
obywatele będą odpowiednio informowani o wszelkich możliwych zagrożeniach i że będą 
ściślej angażowani w podejmowanie decyzji dotyczących zagospodarowania 
przestrzennego, tak aby te decyzje były bardziej zrównoważone oraz by zminimalizować 
potencjalne kompromisy między celami i potrzebami społecznymi, ekonomicznymi i 
środowiskowymi; w związku z tym wzywa do wymiany najlepszych praktyk dotyczących 
jak najlepszego oddzielenia terenów przemysłowych od terenów mieszkalnych; ponadto 
opowiada się za tym, by zgodnie z prawodawstwem UE zachęcać władze regionalne do 
opracowywania wspomnianych strategii we współpracy z grupami i organizacjami 
reprezentującymi obywateli, by włączyć ich przekrojowo w proces podejmowania decyzji 
we wszystkich jego aspektach, dzięki czemu staną się oni współuczestnikami całego 
procesu reform, w którym obywatele są zainteresowaną stroną;

11. zauważa, że wiele byłych i przestarzałych ośrodków przemysłowych ma ogromny 
potencjał zwiększenia efektywności energetycznej przez zastosowanie nowoczesnej 
technologii i standardów dotyczących budynków, co z kolei przyniosłoby korzyści 
zarówno danej regionalnej gospodarce, jak i środowisku;

12. zwraca uwagę na możliwość zdobycia funduszy na zielone inwestycje dzięki sprzedaży 
byłych terenów przemysłowych znajdujących się w atrakcyjnej okolicy, np. w bliskości 
portów lub wzdłuż rzek, i zauważa, że może to zmniejszyć zapotrzebowanie na 
finansowanie publiczne.
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