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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
rozvoj, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína, že Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Kohézny fond a štrukturálne 
fondy majú spolu s finančnými prostriedkami zo štátnych zdrojov prispievať okrem iného 
k urýchleniu zavádzania právnych predpisov EÚ v oblasti energie z obnoviteľných 
zdrojov a energetickej účinnosti; podporuje preto, aby miestne a regionálne orgány 
presadzovali energetickú účinnosť a efektívne využívanie zdrojov, dlhodobé nákladovo 
efektívne rozvojové stratégie a ekologické hospodárstvo založené na udržateľnejších 
modeloch produkcie a spotreby;

2. zdôrazňuje, že najmä podpora energeticky účinných renovácií budov pomôže regiónom 
znížiť emisie oxidu uhličitého, vytvárať pracovné príležitosti na miestnej úrovni a ušetriť 
spotrebiteľom peniaze pri platení účtov za vykurovanie;

3. konštatuje, že miestne a regionálne orgány v priemyselných oblastiach by sa mali snažiť 
využívať synergie medzi verejným financovaním z vnútroštátnych prostriedkov a z 
prostriedkov EÚ a súkromnými investíciami pri financovaní energetických 
a infraštruktúrnych projektov ako prostriedok na podporu inovácie, výskumu a vývoja; 
zastáva názor, že zvýšenie verejných a súkromných investícií do ekologického programu 
v priemyselných oblastiach môže prostredníctvom ekologických inovácií, 
environmentálnych technológií, energie z obnoviteľných zdrojov a rozvoja trhu s 
environmentálnym tovarom a službami vytvárať pracovné miesta a rast; konštatuje, že EÚ 
potrebuje zmobilizovať všetky politiky a nástroje, ktoré má k dispozícii na európskej 
úrovni, ako napríklad vnútorný trh, politiky v oblasti životného prostredia a klímy, 
výskum a inovácie, politiky v oblasti obchodu a hospodárskej súťaže a rozvoj malých a 
stredných podnikov, aby podporila vytváranie pracovných miest s vysokou hodnotou s 
cieľom riešiť budúce spoločenské výzvy;

4. zdôrazňuje, keďže reštrukturalizácia priemyselných oblastí môže byť nákladná, mala by 
sa vykonávať pokiaľ možno rozpočtovo neutrálnym spôsobom, t. j. mala by sa zamerať na 
existujúce finančné prostriedky a podporné mechanizmy;

5. konštatuje, že mnohým priemyselným regiónom sa podarilo vytvoriť ekologické pracovné 
miesta prostredníctvom poskytnutia finančných stimulov veľkým podnikom v 
udržateľných priemyselných odvetviach, aby sa dané podniky do týchto oblastí 
premiestnili alebo aby v nich zostali; naliehavo žiada Komisiu, aby miestnym orgánom 
naďalej umožňovala poskytovať štátnu pomoc veľkým podnikom a aby túto možnosť 
v rámci usmernení pre regionálnu štátnu pomoc na roky 2014 – 2020 nezrušila;

6. zdôrazňuje, že prostredníctvom zamerania sa na pridanú hodnotu všetkých segmentov 
obyvateľstva možno upraviť a posilniť stratégie, stimulovať každý segment ako zdroj 
inovácií a rastu a riešiť spoločenské výzvy; zastáva názor, že každá regionálna stratégia 
pre priemyselné oblasti, v rámci ktorej sa nezohľadňujú vekové a rodové rozdiely, môže 
viesť k premárneniu podnikateľských príležitostí;



PE504.143v02-00 4/5 AD\930897SK.doc

SK

7. zdôrazňuje, že regionálne stratégie pre priemyselné oblasti by mali ako ústredný bod 
zahŕňať opatrenia na ochranu kvality pôdy, vody a ovzdušia, zabezpečenie regionálnej a 
miestnej biodiverzity a prírodných zdrojov a vyčistenie pôdy a vody tak, aby sa 
environmentálne škodlivé látky už nedostávali do prírodného prostredia; zdôrazňuje, že v 
rámci regionálnych stratégií by sa preto mali zvážiť opatrenia na podporu zámerov a 
cieľov rámcovej smernice o odpadoch, rámcovej smernice o vode a smernice o kvalite 
ovzdušia; zastáva názor, že tieto stratégie sa musia navyše usilovať o ochranu a 
zachovanie životného prostredia a fyzického priestoru a zároveň musia zabezpečiť vyššiu 
úroveň environmentálnej účinnosti a udržateľnosti;

8. považuje za dôležité, aby stratégie pre priemyselné oblasti zahŕňali integrované zameranie 
na možné formy udržateľnej dopravy do týchto oblastí a z nich, a to i pre suroviny, tovar a 
zamestnancov, ako aj na potrebnú existujúcu alebo plánovanú infraštruktúru, a domnieva 
sa, že takéto zameranie môže pomôcť znížiť vplyv priemyselných a mestských oblastí na 
životné prostredie a zabezpečiť, aby sa naplnili potreby spoločenstva spolu so zachovaním 
prírodných zdrojov a kapitálu a pozitívnym prispením k ľudskému zdraviu;

9. je presvedčený, že na zlepšenie životného prostredia v regionálnych priemyselných 
oblastiach je nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť a poskytovať podporu najlepším 
postupom v súvislosti s vnútrozemskou vodnou dopravou, námornou dopravou, nákladnou 
železničnou dopravou a inteligentnými distribučnými centrami a sieťami;

10. zdôrazňuje význam účinnej transpozície smernice Seveso III zo strany členských štátov s 
cieľom zabezpečiť minimalizáciu možných rizík pre občanov žijúcich v blízkosti takýchto 
priemyselných oblastí, adekvátnu informovanosť občanov o všetkých možných rizikách a 
ich užšie zapojenie do rozhodovania o územnom plánovaní, aby sa tieto rozhodnutia stali 
udržateľnejšími a aby sa minimalizovali potenciálne kompromisy medzi sociálnymi, 
hospodárskymi a environmentálnymi cieľmi a potrebami; požaduje v tejto súvislosti 
výmenu najlepších postupov týkajúcich sa toho, ako najlepšie oddeliť priemyselné 
a obytné oblasti; nakoniec sa vyjadruje za naliehanie na regionálne vlády, a to v súlade 
s právnymi predpismi EÚ, aby v spolupráci so skupinami a združeniami zastupujúcimi 
občanov vypracovali uvedené stratégie ako súčasť prierezového rozhodovacieho procesu, 
v ktorom budú občania zohrávať plnohodnotnú úlohu ako partneri vo všetkých fázach 
reformného procesu so začlenením širokej verejnosti;

11. poznamenáva, že mnoho bývalých a zastaraných priemyselných oblastí disponuje 
veľkými možnosťami na zvýšenie energetickej účinnosti prostredníctvom uplatnenia 
moderných technológií a stavebných noriem, čo bude prínosom pre príslušné regionálne 
hospodárstva a životné prostredie;

12. poukazuje na možnosť získavať finančné prostriedky na ekologické investície 
prostredníctvom predaja bývalých priemyselných objektov v atraktívnych lokalitách, 
napríklad v prístavných oblastiach alebo v oblastiach pozdĺž brehov riek, a poznamenáva, 
že by sa tak mohla obmedziť potreba verejného financovania.
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