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Изменение 1
Zbigniew Ziobro

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. припомня, че от Европейския фонд за 
регионално развитие и Кохезионния 
фонд се очаква да допринесат заедно с 
националното финансиране за 
ускоряване прилагането на 
законодателството на ЕС в областта на 
енергията от възобновяеми източници и 
енергийната ефективност; съответно 
подкрепя насърчаването на 
енергийната ефективност и на 
нисковъглеродната икономика от 
местните и регионални органи;

1. припомня, че от Европейския фонд за 
регионално развитие и Кохезионния 
фонд се очаква да допринесат заедно с 
националното финансиране за 
ускоряване прилагането на 
законодателството на ЕС в областта на 
енергията от възобновяеми източници и 
енергийната ефективност;

Or. pl

Изменение 2
Tadeusz Cymański

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. припомня, че от Европейския фонд 
за регионално развитие и Кохезионния
фонд се очаква да допринесат заедно с
националното финансиране за
ускоряване прилагането на
законодателството на ЕС в областта 
на енергията от възобновяеми 
източници и енергийната 
ефективност; съответно подкрепя 
насърчаването на енергийната 
ефективност и на нисковъглеродната 
икономика от местните и регионални 

1. припомня, че Европейският фонд за 
регионално развитие и Кохезионният
фонд са допълнителни спрямо
националното финансиране и целта им 
е да допринасят за постигането на 
икономическо и социално сближаване 
чрез инвестиции в развитието на по-
слабо развити региони, включително 
като гарантират сигурността на 
енергийните доставки в целия ЕС и 
като създават работни места на 
местно равнище; съответно подкрепя 
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органи; насърчаването от местните и 
регионални органи на нисковъглеродни 
енергийни източници, включително 
източници от временен характер, 
като шистов газ;

Or. pl

Изменение 3
Владко Тодоров Панайотов

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. припомня, че от Европейския фонд за 
регионално развитие и Кохезионния 
фонд се очаква да допринесат заедно с 
националното финансиране за 
ускоряване прилагането на 
законодателството на ЕС в областта на 
енергията от възобновяеми източници и 
енергийната ефективност; съответно 
подкрепя насърчаването на енергийната 
ефективност и на нисковъглеродната 
икономика от местните и регионални 
органи;

1. припомня, че от Европейския фонд за 
регионално развитие, Кохезионния фонд
и структурните фондове се очаква да 
допринесат заедно с националното 
финансиране за ускоряване прилагането 
на законодателството на ЕС в областта 
на енергията от възобновяеми 
източници и енергийната ефективност;
съответно подкрепя насърчаването от 
страна на местните и регионални 
органи на енергийната ефективност и на
ефективното използване на 
ресурсите, на дългосрочните 
стратегии за икономически 
ефективно развитие и на
нисковъглеродната икономика, 
основаваща се на по-устойчиво 
производство и модели на
потребление;

Or. en

Изменение 4
Jolanta Emilia Hibner

Проектостановище
Параграф 1
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Проектостановище Изменение

1. припомня, че от Европейския фонд за 
регионално развитие и Кохезионния 
фонд се очаква да допринесат заедно с 
националното финансиране за 
ускоряване прилагането на 
законодателството на ЕС в областта на 
енергията от възобновяеми източници и 
енергийната ефективност; съответно 
подкрепя насърчаването на енергийната 
ефективност и на нисковъглеродната
икономика от местните и регионални 
органи;

1. припомня, че от Европейския фонд за 
регионално развитие и Кохезионния 
фонд се очаква да допринесат заедно с 
националното финансиране, наред с 
другото, за ускоряване прилагането на 
законодателството на ЕС в областта на 
енергията от възобновяеми източници и 
енергийната ефективност; съответно 
подкрепя насърчаването на енергийната 
ефективност и на екологосъобразна
икономика от местните и регионални 
органи;

Or. pl

Изменение 5
Linda McAvan

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. подчертава, че подкрепата за 
енергийно ефективно реновиране на 
сгради ще помогне особено на 
регионите да намалят въглеродните 
емисии, да създават работни места 
на местно равнище, и ще спестява на 
потребителите разходи за 
отопление;

Or. en

Изменение 6
Tadeusz Cymański

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че местните и 
регионалните органи в промишлените 
райони следва да опитат да се 
възползват от взаимодействието между 
националното публичното финансиране, 
публичното финансиране от ЕС и 
частните инвестиции при 
финансирането на енергийни проекти, 
като начин за подкрепа на иновациите, 
научноизследователската и развойна 
дейност; счита, че по-големите 
публични и частни инвестиции в
екологичната програма в промишлени 
райони могат да създадат заетост и 
растеж посредством технологии с 
ниски нива на въглеродни емисии, 
енергия от възобновяеми източници и 
екологични стоки и услуги;

2. отбелязва, че местните и 
регионалните органи в промишлените 
райони следва да опитат да се 
възползват от взаимодействието между 
националното публичното финансиране, 
публичното финансиране от ЕС и 
частните инвестиции при 
финансирането на енергийни проекти, 
като начин за гарантиране на 
сигурност на доставките и подкрепа 
на иновациите, 
научноизследователската и развойна 
дейност; счита, че по-големите 
публични и частни инвестиции в 
промишлени райони могат да създадат 
заетост и икономически растеж;

Or. pl

Изменение 7
Jolanta Emilia Hibner

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че местните и 
регионалните органи в промишлените 
райони следва да опитат да се 
възползват от взаимодействието между 
националното публичното финансиране, 
публичното финансиране от ЕС и 
частните инвестиции при 
финансирането на енергийни проекти, 
като начин за подкрепа на иновациите, 
научноизследователската и развойна 
дейност; счита, че по-големите 
публични и частни инвестиции в 
екологичната програма в промишлени 
райони могат да създадат заетост и 

2. отбелязва, че местните и 
регионалните органи в промишлените 
райони следва да опитат да се 
възползват от взаимодействието между 
националното публичното финансиране, 
публичното финансиране от ЕС и 
частните инвестиции при 
финансирането на енергийни проекти, 
като начин за подкрепа на иновациите, 
научноизследователската и развойна 
дейност; счита, че по-големите 
публични и частни инвестиции в 
екологичната програма в промишлени 
райони могат да създадат заетост и 
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растеж посредством технологии с ниски 
нива на въглеродни емисии, енергия от 
възобновяеми източници и екологични 
стоки и услуги;

растеж посредством екоиновации, 
екологосъобразни технологии, енергия 
от възобновяеми източници и развитие 
на пазара на екологични стоки и 
услуги;

Or. pl

Изменение 8
Zbigniew Ziobro

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че местните и 
регионалните органи в промишлените 
райони следва да опитат да се 
възползват от взаимодействието между 
националното публичното финансиране, 
публичното финансиране от ЕС и 
частните инвестиции при 
финансирането на енергийни проекти, 
като начин за подкрепа на иновациите, 
научноизследователската и развойна 
дейност; счита, че по-големите
публични и частни инвестиции в 
екологичната програма в промишлени 
райони могат да създадат заетост и 
растеж посредством технологии с ниски 
нива на въглеродни емисии, енергия от 
възобновяеми източници и екологични 
стоки и услуги;

2. отбелязва, че местните и 
регионалните органи в промишлените 
райони следва да опитат да се 
възползват от взаимодействието между 
националното публичното финансиране, 
публичното финансиране от ЕС и 
частните инвестиции при 
финансирането на енергийни проекти, 
като начин за подкрепа на иновациите, 
научноизследователската и развойна 
дейност; счита, че по-големите частни 
инвестиции в екологичната програма в 
промишлени райони могат да създадат 
заетост и растеж посредством 
технологии с ниски нива на въглеродни 
емисии, енергия от възобновяеми 
източници и екологични стоки и услуги;

Or. pl

Изменение 9
Владко Тодоров Панайотов

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че местните и 
регионалните органи в промишлените 
райони следва да опитат да се 
възползват от взаимодействието между 
националното публичното финансиране, 
публичното финансиране от ЕС и 
частните инвестиции при 
финансирането на енергийни проекти, 
като начин за подкрепа на иновациите, 
научноизследователската и развойна 
дейност; счита, че по-големите 
публични и частни инвестиции в 
екологичната програма в промишлени 
райони могат да създадат заетост и 
растеж посредством технологии с ниски 
нива на въглеродни емисии, енергия от 
възобновяеми източници и екологични 
стоки и услуги;

2. отбелязва, че местните и 
регионалните органи в промишлените 
райони следва да опитат да се 
възползват от взаимодействието между 
националното публичното финансиране, 
публичното финансиране от ЕС и 
частните инвестиции при 
финансирането на енергийни и 
инфраструктурни проекти, като начин 
за подкрепа на иновациите, 
научноизследователската и развойна 
дейност; счита, че по-големите 
публични и частни инвестиции в 
екологичната програма в промишлени 
райони могат да създадат заетост и 
растеж посредством технологии с ниски 
нива на въглеродни емисии,
технологии за енергия от възобновяеми 
източници, екологични стоки и услуги и 
чрез използване на потенциала за 
енергийна ефективност; отбелязва, че 
Европа е нужно да мобилизира всички 
политики и инструменти, с които 
разполага на равнище ЕС, като 
вътрешния пазар, политика в 
областта на околната среда и 
климата, научни изследвания и 
иновации, политика в областта на 
търговията и конкуренцията, както 
и развитието на МСП, за да се 
насърчи създаването на работни 
места с висока стойност с оглед 
посрещането на бъдещите 
предизвикателства пред обществото. 

Or. en

Изменение 10
Anna Rosbach

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)
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Проектостановище Изменение

2a. подчертава, че докато 
преструктурирането на промишлени 
райони може да бъде скъпо, то следва 
да се направи доколкото е възможно 
по начин, който няма отражение 
върху бюджета, например чрез 
съсредоточаване на вече работещи 
фондове и механизми за подкрепа;

Or. en

Изменение 11
Linda McAvan

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. отбелязва, че много промишлени 
региони са успели да създадат 
екологични работни места като са 
предоставили финансови стимули на 
големи дружества, работещи в 
устойчивите промишлени отрасли, за 
да се преместят или да останат в 
техния район; настоятелно 
призовава Европейската комисия да 
продължи да дава възможност на 
местните органи да предоставят 
държавна помощ на големи 
дружества, и да не изтегля тази 
възможност от Насоките за 
регионалната държавна помощ за 
периода 2014-2020 г.;

Or. en

Изменение 12
Kartika Tamara Liotard
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Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. подчертава, че като се 
съсредоточават върху добавената 
стойност на всички групи от 
населението, стратегиите могат да 
бъдат адаптирани и подобрени, като 
всяка група може да бъде 
стимулирана като източник на 
иновации и растеж и така може да се 
посрещнат предизвикателствата 
пред обществото. Всяка регионална 
стратегия за промишлените райони, 
която пренебрегва разликите във 
възрастта и пола може да доведе до 
пропуснати бизнес възможности;

Or. en

Изменение 13
Владко Тодоров Панайотов

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че регионалните 
стратегии за промишлените райони 
следва да включват като основна точка
почистването на земята и водите, и 
че съответно регионалните стратегии 
следва да вземат предвид мерки, които 
подкрепят целите на Рамковата 
директива относно отпадъците и
Рамковата директива за водите;

3. подчертава, че регионалните 
стратегии за промишлените райони 
следва да включват като основна точка
мерки за защита на земята, водите, 
качеството на въздуха, за опазване на 
регионалното и местното биологично 
разнообразие и природни ресурси; 
подчертава, че съответно регионалните 
стратегии следва да вземат предвид 
мерки, които подкрепят целите на 
Рамковата директива относно 
отпадъците, Рамковата директива за 
водите и Директивата за качеството 
на въздуха;

Or. en
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Изменение 14
Anna Rosbach

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че регионалните 
стратегии за промишлените райони 
следва да включват като основна точка 
почистването на земята и водите, и че 
съответно регионалните стратегии 
следва да вземат предвид мерки, които 
подкрепят целите на Рамковата 
директива относно отпадъците и 
Рамковата директива за водите;

3. подчертава, че регионалните 
стратегии за промишлените райони 
следва да включват като основна точка 
почистването на земята и водите, така 
че вредни за околната среда вещества 
да не продължават да проникват в 
природата; и че съответно 
регионалните стратегии следва да 
вземат предвид мерки, които подкрепят 
целите на Рамковата директива относно 
отпадъците и Рамковата директива за 
водите;

Or. en

Изменение 15
Andrés Perelló Rodríguez

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че регионалните 
стратегии за промишлените райони 
следва да включват като основна точка 
почистването на земята и водите, и че 
съответно регионалните стратегии 
следва да вземат предвид мерки, които 
подкрепят целите на Рамковата 
директива относно отпадъците и 
Рамковата директива за водите;

3. подчертава, че регионалните 
стратегии за промишлените райони 
следва да включват като основна точка 
почистването на земята и водите, и че 
съответно регионалните стратегии 
следва да вземат предвид мерки, които 
подкрепят целите на Рамковата 
директива относно отпадъците и 
Рамковата директива за водите. Тези 
стратегии трябва преди всичко да се 
стремят да защитават и опазват 
околната среда и физическите 
пространства, и същевременно да 
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осигуряват по-високо ниво на 
екологична устойчивост и 
ефективност;

Or. es

Изменение 16
Владко Тодоров Панайотов

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита за важно стратегиите за 
промишлените райони да обърнат 
цялостно внимание на възможностите 
по отношение на транспорта на 
суровини, стоки и служители до и от 
районите и също така счита, че това 
може да помогне да се намали 
екологичният отпечатък на 
промишлените райони;

4. счита за важно стратегиите за 
промишлените райони да обърнат 
цялостно внимание на възможностите 
по отношение на транспорта на 
суровини, стоки и служители до и от 
районите, както и на необходимата 
инфраструктура, била тя 
съществуваща, или планирана, и също 
така счита, че това може да помогне да 
се намали екологичният отпечатък на 
промишлените райони и да се 
гарантира, че нуждите на 
общността се посрещат успоредно с 
опазването на природните ресурси и 
капитал.

Or. en

Изменение 17
Anna Rosbach

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита за важно стратегиите за 
промишлените райони да обърнат 
цялостно внимание на възможностите 
по отношение на транспорта на 

4. счита за важно стратегиите за 
промишлените райони да обърнат 
цялостно внимание на възможностите 
по отношение на транспорта на 
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суровини, стоки и служители до и от 
районите и също така счита, че това 
може да помогне да се намали 
екологичният отпечатък на 
промишлените райони;

суровини, стоки и служители до и от 
районите и също така счита, че това 
може да помогне да се намали 
екологичният отпечатък на 
промишлените райони, както и да даде 
положителен принос за 
общественото здраве;

Or. en

Изменение 18
Jolanta Emilia Hibner

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита за важно стратегиите за 
промишлените райони да обърнат 
цялостно внимание на възможностите 
по отношение на транспорта на 
суровини, стоки и служители до и от 
районите и също така счита, че това 
може да помогне да се намали 
екологичният отпечатък на 
промишлените райони;

4. счита за важно стратегиите за 
промишлените райони да обърнат 
цялостно внимание на възможностите 
по отношение на устойчивия 
транспорт на суровини, стоки и 
служители до и от районите и също така 
счита, че това може да помогне да се 
намали екологичният отпечатък на 
промишлените и градските райони;

Or. pl

Изменение 19
Anna Rosbach

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. счита, че засилването на 
вниманието, насочено към и 
насърчаването на най-добри 
практики във връзка с транспорта 
посредством вътрешни водни 
пътища, океански транспорт, 
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железопътен транспорт на стоки и 
интелигентни центрове и мрежи за 
разпределяне е ключово за 
подобряването на състоянието на 
околната среда в регионалните 
промишлени райони;

Or. en

Изменение 20
Владко Тодоров Панайотов

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава значението на 
ефективното транспониране от страна 
на държавите членки на Директивата 
Севезо ІІІ, за да се гарантира, че 
евентуалният риск за гражданите в 
близост до промишлените райони е 
минимален, че те разполагат с 
адекватна информация относно
евентуален риск и че вземат по-голямо 
участие при вземането на решения 
относно планирането на 
земеползването.

5. подчертава значението на 
ефективното транспониране от страна 
на държавите членки на Директивата 
Севезо ІІІ, за да се гарантира, че 
евентуалният риск за гражданите, 
живеещи в непосредствена близост до
съответните промишлени райони е 
минимален, че гражданите разполагат 
с адекватна информация относно
евентуални рискове и че вземат по-
голямо участие при вземането на 
решения относно планирането на 
земеползването, с оглед решенията за 
това планиране да бъдат по-
устойчиви и да се сведат до минимум 
потенциалните компромиси между 
социалните, икономическите и 
екологичните цели и необходимости.

Or. en

Изменение 21
Anna Rosbach

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. подчертава значението на 
ефективното транспониране от страна 
на държавите членки на Директивата 
Севезо ІІІ, за да се гарантира, че 
евентуалният риск за гражданите в 
близост до промишлените райони е 
минимален, че те разполагат с адекватна 
информация относно евентуален риск и 
че вземат по-голямо участие при 
вземането на решения относно 
планирането на земеползването.

5. подчертава значението на 
ефективното транспониране от страна 
на държавите членки на Директивата 
Севезо ІІІ, за да се гарантира, че 
евентуалният риск за гражданите в 
близост до промишлените райони е 
минимален, че те разполагат с адекватна 
информация относно евентуален риск и 
че вземат по-голямо участие при 
вземането на решения относно 
планирането на земеползването; 
призовава във връзка с това за обмен 
на най-добри практики относно най-
добрите начини да се разделят 
промишлените и жилищните райони; 

Or. en

Изменение 22
Andrés Perelló Rodríguez

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава значението на 
ефективното транспониране от страна 
на държавите членки на Директивата 
Севезо ІІІ, за да се гарантира, че 
евентуалният риск за гражданите в 
близост до промишлените райони е 
минимален, че те разполагат с адекватна 
информация относно евентуален риск и 
че вземат по-голямо участие при 
вземането на решения относно 
планирането на земеползването.

5. подчертава значението на 
ефективното транспониране от страна 
на държавите членки на Директивата 
Севезо ІІІ, за да се гарантира, че 
евентуалният риск за гражданите в 
близост до промишлените райони е 
минимален, че те разполагат с адекватна 
информация относно евентуален риск и 
че вземат по-голямо участие при 
вземането на решения относно 
планирането на земеползването. И 
накрая, се застъпва като 
настоятелно призовава, в 
съответствие с правото на ЕС, 
регионалните правителства да 
изготвят горепосочените стратегии 
в сътрудничество с групи и 
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сдружения, представляващи 
гражданите, като част от процеса 
на хоризонтално вземане на решения, 
в който последните ще участват 
пълноценно като партньори на 
всички етапи в процес на реформи, в 
който трябва да бъде включена 
широката общественост.

Or. es

Изменение 23
Anna Rosbach

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. отбелязва, че много бивши и 
остарели промишлени райони имат 
големи възможности за увеличаване 
на енергийната ефективност чрез 
прилагане на модерни технологии и 
строителни стандарти и че това ще 
бъде от полза както за регионалните 
икономики, така и за околната среда;

Or. en

Изменение 24
Anna Rosbach

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. посочва възможността за 
получаване на средства за 
екологосъобразни инвестиции чрез 
продажбата на бивши промишлени 
имоти с атрактивно 
местоположение, например в 
пристанищни райони, покрай речни 
басейни и т.н.; и че това може да 
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намали необходимостта от публично 
финансиране;

Or. en

Изменение 25
Zbigniew Ziobro

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. счита, че в обосновани случаи, и 
след консултации с Европейската 
комисия, държавите членки следва да 
имат възможност временно да спрат 
изпълнението на приетите цели за 
намаляване на емисиите на CO2  и на 
парникови газове.

Or. pl


