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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för regional 
utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet påminner om att Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), 
Sammanhållningsfonden och strukturfonderna parallellt med de nationella stöden ska 
bidra till att bland annat påskynda genomförandet av EU:s lagstiftning om förnybar energi 
och energieffektivitet. Därför stöder parlamentet lokala och regionala myndigheters 
främjande av energi- och resurseffektivitet, långsiktiga kostnadseffektiva 
utvecklingsstrategier och en grön ekonomi baserad på mer hållbara produktions- och 
konsumtionsmönster.

2. Europaparlamentet betonar att stöd till energieffektiv renovering av byggnader framför 
allt kommer att hjälpa regionerna att minska koldioxidutsläppen, skapa lokala 
arbetstillfällen och sänka konsumenternas värmekostnader.

3. Europaparlamentet konstaterar att de lokala och regionala myndigheterna i 
industriområdena bör sträva efter att utnyttja synergieffekter mellan dels offentlig 
finansiering på nationell nivå och EU-nivå, dels privata investeringar i finansieringen av 
energi- och infrastrukturprojekt, som ett sätt att stödja innovation, forskning och 
utveckling. Parlamentet anser att ökade offentliga och privata investeringar i den gröna 
agendan i industriområden kan generera sysselsättning och tillväxt genom 
miljöinnovation, miljövänlig teknik, förnybar energi och utveckling av marknaden för 
miljövänliga varor och tjänster. Parlamentet konstaterar att EU måste uppbåda all politik 
och alla instrument som finns att tillgå på EU-nivå, såsom politiken för den inre 
marknaden, miljö- och klimatpolitiken, politiken för forskning och utveckling, handels-
och konkurrenspolitiken samt politiken för små och medelstora företags utveckling, för att 
sporra till skapande av högkvalitativa arbetstillfällen som ett svar på framtidens 
samhällsutmaningar.

4. Europaparlamentet betonar att en omstrukturering av industriområdena visserligen kan 
kosta mycket, men att den bör utföras så budgetneutralt som möjligt, alltså genom att 
tyngdpunkten läggs vid redan befintliga anslagsformer och stödmekanismer.

5. Europaparlamentet konstaterar att många industriområden lyckats skapa gröna jobb 
genom att ge storföretag inom hållbara näringsgrenar ekonomiska incitament för att flytta 
till dessa områden eller stanna kvar där. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen 
att även i fortsättningen låta de lokala myndigheterna stödja storföretag och inte ta bort 
denna möjlighet från riktlinjerna för regionalt offentligt stöd för perioden 2014–2020.

6. Europaparlamentet betonar att en fokusering på mervärdet hos alla befolkningsgrupper 
gör det möjligt att anpassa och förbättra strategier, stimulera varje befolkningsgrupp i sin 
egenskap av innovations- och tillväxtkälla och ta itu med samhällsutmaningar. Alla 
regionala strategier för industriområden som förbiser skillnader i ålders- och könsstruktur 
kan leda till att affärsmöjligheter går förlorade.
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7. Europaparlamentet betonar att de regionala strategierna för industriområden framför allt 
bör omfatta åtgärder för skydd av mark-, vatten- och luftkvalitet, samt åtgärder för att på 
det lokala och regionala planet slå vakt om biologisk mångfald och naturtillgångar och för 
sanering av mark och vatten, så att miljöskadliga ämnen inte fortsätter att läcka ut i 
naturen. Parlamentet betonar att regionala strategier därför bör överväga åtgärder som 
stöder syftena och målen med ramdirektivet om avfall, ramdirektivet om vatten och 
luftkvalitetsdirektivet. Likaså bör dessa strategier sträva efter att miljön och den fysiska 
omgivningen skyddas och bevaras, samtidigt som det vidtas mer effektiva och hållbara 
miljöåtgärder.

8. Europaparlamentet anser att det är viktigt att strategierna för industriområden har ett 
integrerat fokus på möjliga former av hållbar transport till och från dessa områden, 
inbegripet råvaror, varor och personal, liksom nödvändig infrastruktur, antingen befintlig 
eller planerad, och att ett sådant fokus kan bidra till att minska industri- och 
stadsområdenas miljöpåverkan och se till att behoven i samhället tillgodoses, samtidigt 
som det slås vakt om naturtillgångar och kapital och människors hälsa främjas.

9. Europaparlamentet anser att en bättre miljö i regionala industriområden förutsätter ökad 
tonvikt vid och främjande av bästa praxis för transporter på inre vattenvägar och till havs, 
godstransporter på järnväg och smarta distributionscentrum och nätverk.

10. Europaparlamentet understryker vikten av att medlemsstaterna effektivt införlivar 
Seveso III-direktivet, så att man minimerar de eventuella riskerna för medborgare som bor 
i omedelbar närhet av de berörda industriområdena, ser till att medborgarna får tillräcklig 
information om alla tänkbara risker och att de blir mer delaktiga i beslut som rör 
markanvändningsplaneringen, för att dessa beslut ska bli mer hållbara och för att 
minimera de potentiella kompromisserna mellan mål och behov i socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt hänseende. Parlamentet efterlyser ett utbyte av bästa praxis när det gäller 
bästa sättet skilja industriområden och bostadsområden åt i detta avseende. Slutligen 
förespråkar parlamentet, i enlighet med unionslagstiftningen, att de regionala styrande 
myndigheterna uppmanas utforma dessa strategier tillsammans med grupper och 
sammanslutningar som företräder medborgarna, för att dessa genomgående och i allt som 
berör dem ska medverka vid beslutsfattandet inom hela den reformprocess som 
medborgarna ingår i.

11. Europaparlamentet konstaterar att energieffektiviteten i många tidigare och föråldrade 
industriområden i hög grad kan förbättras med hjälp av modern teknik och moderna 
byggnormer och att detta kommer att bli till nytta både för de berörda regionala 
ekonomierna och för miljön.

12. Europaparlamentet påpekar att man kan få pengar till miljövänliga investeringar genom att 
sälja tidigare industrifastigheter med attraktivt läge, till exempel i hamnområden eller 
längs floder, och att detta kan minska behovet av offentlig finansiering.
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