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Τροπολογία 1
Zbigniew Ziobro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το 
Ταμείο Συνοχής καλούνται να συμβάλουν, 
σε συνδυασμό με την εθνική 
χρηματοδότηση, στην επιτάχυνση της 
εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας 
στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας και 
της ενεργειακής απόδοσης· κατά συνέπεια, 
υποστηρίζει την προώθηση της 
ενεργειακής απόδοσης και μιας 
οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές·

1. Υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το 
Ταμείο Συνοχής προορισμός τους είναι να 
συμβάλουν, σε συνδυασμό με την εθνική 
χρηματοδότηση, στην επιτάχυνση της 
εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας 
στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας και 
της ενεργειακής απόδοσης·

Or. pl

Τροπολογία 2
Tadeusz Cymański

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το 
Ταμείο Συνοχής καλούνται να συμβάλουν, 
σε συνδυασμό με την εθνική 
χρηματοδότηση, στην επιτάχυνση της 
εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας 
στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας 
και της ενεργειακής απόδοσης· κατά 
συνέπεια, υποστηρίζει την προώθηση της 
ενεργειακής απόδοσης και μιας 
οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα,
από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές·

1. Υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το 
Ταμείο Συνοχής λειτουργούν 
συμπληρωματικά προς την εθνική 
χρηματοδότηση και προορισμός τους 
είναι να συμβάλουν στην επίτευξη της 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής 
μέσω επενδύσεων στην ανάπτυξη 
λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών,
αλλά και να εξασφαλίσουν την ασφάλεια 
του ενεργειακού εφοδιασμού ανά την ΕΕ 
και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης 
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σε τοπικό επίπεδο· κατά συνέπεια, 
υποστηρίζει την εκ μέρους των τοπικών 
και περιφερειακών αρχών προώθηση
όλων των πηγών ενέργειας χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα,
συμπεριλαμβανομένων και των πηγών 
προσωρινού χαρακτήρα, όπως το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο,

Or. pl

Τροπολογία 3
Vladko Todorov Panayotov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το 
Ταμείο Συνοχής καλούνται να συμβάλουν, 
σε συνδυασμό με την εθνική 
χρηματοδότηση, στην επιτάχυνση της 
εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας 
στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας και 
της ενεργειακής απόδοσης· κατά συνέπεια, 
υποστηρίζει την προώθηση της 
ενεργειακής απόδοσης και μιας οικονομίας 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, από τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές·

1. Υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το 
Ταμείο Συνοχής και τα Διαθρωτικά 
Ταμεία καλούνται να συμβάλουν, σε 
συνδυασμό με την εθνική χρηματοδότηση, 
στην επιτάχυνση της εφαρμογής της 
ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα της 
ανανεώσιμης ενέργειας και της 
ενεργειακής απόδοσης· κατά συνέπεια, 
υποστηρίζει την εκ μέρους των τοπικών 
και περιφερειακών αρχών προώθηση της 
ενεργειακής απόδοσης  και της 
αποδοτικότητας των πόρων, τη χάραξη 
μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών 
στρατηγικών με κριτήριο τη σχέση 
κόστους/ωφέλειας και μιας οικονομίας 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα βασισμένης 
σε πιο βιώσιμα πρότυπα παραγωγής και 
κατανάλωσης·

Or. en

Τροπολογία 4
Jolanta Emilia Hibner
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το 
Ταμείο Συνοχής καλούνται να συμβάλουν, 
σε συνδυασμό με την εθνική 
χρηματοδότηση, στην επιτάχυνση της 
εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας 
στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας και 
της ενεργειακής απόδοσης· κατά συνέπεια, 
υποστηρίζει την προώθηση της 
ενεργειακής απόδοσης και μιας οικονομίας
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, από τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές·

1. Υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το 
Ταμείο Συνοχής έχουν προορισμό να 
συμβάλουν, σε συνδυασμό με την εθνική 
χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων, στην 
επιτάχυνση της εφαρμογής της ενωσιακής 
νομοθεσίας στον τομέα της ανανεώσιμης 
ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης·
κατά συνέπεια, υποστηρίζει την εκ μέρους 
των τοπικών και περιφερειακών αρχών
προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και 
μιας πράσινης οικονομίας·

Or. pl

Τροπολογία 5
Linda McAvan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. Υπογραμμίζει πως με την στήριξη 
της ανακαίνισης των κτηρίων με στόχο 
την ενεργειακή απόδοση θα μπορέσουν οι 
περιφέρειες να μειώσουν τις εκπομπές 
άνθρακα, να δημιουργήσουν θέσεις 
απασχόλησης και να επωφεληθούν οι 
καταναλωτές από τις μειώσεις στους 
λογαριασμούς θέρμανσης·

Or. en

Τροπολογία 6
Tadeusz Cymański

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. Παρατηρεί ότι οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές των βιομηχανικών 
ζωνών οφείλουν να επιδιώξουν την 
εκμετάλλευση των συνεργειών μεταξύ 
δημόσιας χρηματοδότησης από εθνικούς 
πόρους και από την ΕΕ και ιδιωτικών 
επενδύσεων για τη χρηματοδότηση 
ενεργειακών έργων, ως μέσο για την 
υποστήριξη της καινοτομίας, της έρευνας 
και της ανάπτυξης· εκφράζει την 
πεποίθηση ότι η αύξηση των δημοσίων και 
ιδιωτικών επενδύσεων στο πράσινο 
θεματολόγιο των βιομηχανικών ζωνών
μπορεί να αποδειχθεί γενεσιουργός 
απασχόλησης και ανάπτυξης μέσω 
τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα, ανανεώσιμης ενέργειας και 
φιλοπεριβαλλοντικών αγαθών και 
υπηρεσιών·

2. Παρατηρεί ότι οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές των βιομηχανικών 
ζωνών οφείλουν να επιδιώξουν την 
εκμετάλλευση των συνεργειών μεταξύ 
δημόσιας χρηματοδότησης από εθνικούς 
πόρους και από την ΕΕ και ιδιωτικών 
επενδύσεων για τη χρηματοδότηση 
ενεργειακών έργων, ως μέσο για την
εξασφάλιση της ασφάλειας του 
εφοδιασμού κα την υποστήριξη της 
καινοτομίας, της έρευνας και της 
ανάπτυξης· πιστεύει ότι η αύξηση των 
δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων στις 
βιομηχανικές ζώνες μπορεί να αποδειχθεί 
γενεσιουργός απασχόλησης και
οικονομικής ανάπτυξης·

Or. pl

Τροπολογία 7
Jolanta Emilia Hibner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. Παρατηρεί ότι οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές των βιομηχανικών 
ζωνών οφείλουν να επιδιώξουν την 
εκμετάλλευση των συνεργειών μεταξύ 
δημόσιας χρηματοδότησης από εθνικούς 
πόρους και από την ΕΕ και ιδιωτικών 
επενδύσεων για τη χρηματοδότηση 
ενεργειακών έργων, ως μέσο για την 
υποστήριξη της καινοτομίας, της έρευνας 
και της ανάπτυξης· εκφράζει την 
πεποίθηση ότι η αύξηση των δημοσίων και 
ιδιωτικών επενδύσεων στο πράσινο 
θεματολόγιο των βιομηχανικών ζωνών 

2. Παρατηρεί ότι οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές των βιομηχανικών 
ζωνών οφείλουν να επιδιώξουν την 
εκμετάλλευση των συνεργειών μεταξύ 
δημόσιας χρηματοδότησης από εθνικούς 
πόρους και από την ΕΕ και ιδιωτικών 
επενδύσεων για τη χρηματοδότηση 
ενεργειακών έργων, ως μέσο για την 
υποστήριξη της καινοτομίας, της έρευνας 
και της ανάπτυξης· εκφράζει την 
πεποίθηση ότι η αύξηση των δημοσίων και 
ιδιωτικών επενδύσεων στο πράσινο 
θεματολόγιο των βιομηχανικών ζωνών 
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μπορεί να αποδειχθεί γενεσιουργός 
απασχόλησης και ανάπτυξης μέσω 
τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα, ανανεώσιμης ενέργειας και 
φιλοπεριβαλλοντικών αγαθών και 
υπηρεσιών·

μπορεί να αποδειχθεί γενεσιουργός 
απασχόλησης και ανάπτυξης μέσω της 
οικολογικής καινοτομίας, 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών, 
ανανεώσιμης ενέργειας και ανάπτυξης της 
αγοράς φιλοπεριβαλλοντικών αγαθών και 
υπηρεσιών·

Or. pl

Τροπολογία 8
Zbigniew Ziobro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. Παρατηρεί ότι οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές των βιομηχανικών 
ζωνών οφείλουν να επιδιώξουν την 
εκμετάλλευση των συνεργειών μεταξύ 
δημόσιας χρηματοδότησης από εθνικούς 
πόρους και από την ΕΕ και ιδιωτικών 
επενδύσεων για τη χρηματοδότηση 
ενεργειακών έργων, ως μέσο για την 
υποστήριξη της καινοτομίας, της έρευνας 
και της ανάπτυξης· εκφράζει την 
πεποίθηση ότι η αύξηση των δημοσίων και
ιδιωτικών επενδύσεων στο πράσινο 
θεματολόγιο των βιομηχανικών ζωνών 
μπορεί να αποδειχθεί γενεσιουργός 
απασχόλησης και ανάπτυξης μέσω 
τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
ανανεώσιμης ενέργειας και 
φιλοπεριβαλλοντικών αγαθών και 
υπηρεσιών·

2. Παρατηρεί ότι οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές των βιομηχανικών 
ζωνών οφείλουν να επιδιώξουν την 
εκμετάλλευση των συνεργειών μεταξύ 
δημόσιας χρηματοδότησης από εθνικούς 
πόρους και από την ΕΕ και ιδιωτικών 
επενδύσεων για τη χρηματοδότηση 
ενεργειακών έργων, ως μέσο για την 
υποστήριξη της καινοτομίας, της έρευνας 
και της ανάπτυξης· εκφράζει την 
πεποίθηση ότι η αύξηση των ιδιωτικών 
επενδύσεων στο πράσινο θεματολόγιο των 
βιομηχανικών ζωνών μπορεί να αποδειχθεί 
γενεσιουργός απασχόλησης και ανάπτυξης 
μέσω τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα, ανανεώσιμης ενέργειας και 
φιλοπεριβαλλοντικών αγαθών και 
υπηρεσιών·

Or. pl

Τροπολογία 9
Vladko Todorov Panayotov
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. Παρατηρεί ότι οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές των βιομηχανικών 
ζωνών οφείλουν να επιδιώξουν την 
εκμετάλλευση των συνεργειών μεταξύ 
δημόσιας χρηματοδότησης από εθνικούς 
πόρους και από την ΕΕ και ιδιωτικών 
επενδύσεων για τη χρηματοδότηση 
ενεργειακών έργων, ως μέσο για την 
υποστήριξη της καινοτομίας, της έρευνας 
και της ανάπτυξης· εκφράζει την 
πεποίθηση ότι η αύξηση των δημοσίων και 
ιδιωτικών επενδύσεων στο πράσινο 
θεματολόγιο των βιομηχανικών ζωνών 
μπορεί να αποδειχθεί γενεσιουργός 
απασχόλησης και ανάπτυξης μέσω 
τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
ανανεώσιμης ενέργειας και 
φιλοπεριβαλλοντικών αγαθών και 
υπηρεσιών·

2. Παρατηρεί ότι οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές των βιομηχανικών 
ζωνών οφείλουν να επιδιώξουν την 
εκμετάλλευση των συνεργειών μεταξύ 
δημόσιας χρηματοδότησης από εθνικούς 
πόρους και από την ΕΕ και ιδιωτικών 
επενδύσεων για τη χρηματοδότηση 
ενεργειακών έργων και υποδομών, ως 
μέσο για την υποστήριξη της καινοτομίας, 
της έρευνας και της ανάπτυξης· εκφράζει 
την πεποίθηση ότι η αύξηση των δημοσίων 
και ιδιωτικών επενδύσεων στο πράσινο 
θεματολόγιο των βιομηχανικών ζωνών 
μπορεί να αποδειχθεί γενεσιουργός 
απασχόλησης και ανάπτυξης μέσω 
τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας και 
φιλοπεριβαλλοντικών αγαθών και 
υπηρεσιών αλλά και με την εκμετάλλευση 
των δυνατοτήτων της ενεργειακής 
απόδοσης· σημειώνει πως η Ευρώπη 
χρειάζεται να κινητοποιήσει όλες τις 
πολιτικές και τα μέσα που έχει στη 
διάθεσή της σε ενωσιακό επίπεδο, όπως η 
εσωτερική αγορά, η περιβαλλοντική και 
κλιματική πολιτική, η έρευνα και 
καινοτομία, η πολιτική εμπορίου και 
ανταγωνισμού καθώς η ανάπτυξη των 
ΜΜΕ, για να καλλιεργήσει τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης υψηλής ποιότητας 
για να αντιμετωπισθούν οι μελλοντικές 
προκλήσεις της κοινωνίας.

Or. en

Τροπολογία 10
Anna Rosbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. Υπογραμμίζει πως ενώ η 
αναδιάρθρωση των βιομηχανικών ζωών 
μπορεί να είναι δαπανηρή, μπορεί να 
επιτευχθεί στο μέτρο του δυνατού κατά 
τρόπο ουδέτερο για τον προϋπολογισμό, 
ήτοι με την αξιοποίηση κεφαλαίων και 
μηχανισμών στήριξης που ήδη υπάρχουν·

Or. en

Τροπολογία 11
Linda McAvan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. Σημειώνει πως πολλές βιομηχανικές 
περιφέρειες έχουν καταφέρει να 
δημιουργήσουν πράσινες θέσεις εργασίας 
παρέχοντας οικονομικά κίνητρα σε 
μεγάλες επιχειρήσεις βιώσιμων 
βιομηχανιών για να επαναφέρουν την 
έδρα τους ή να παραμείνουν στη ζώνη 
τους· Ζητεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να συνεχίσει να επιτρέπει στις 
τοπικές αρχές να χορηγούν κρατική 
βοήθεια σε μεγάλες επιχειρήσεις, και να 
μην αποσύρει τη δυνατότητα αυτή από 
τις Κατευθυντήριες γραμμές για τις 
κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού 
χαρακτήρα για την περίοδο 2014-2020·

Or. en

Τροπολογία 12
Kartika Tamara Liotard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. Τονίζει πως με την αξιοποίηση της 
προστιθέμενης αξίας όλων των τμημάτων 
του πληθυσμού, οι στρατηγικές μπορούν 
να προσαρμοσθούν και ενισχυθούν, κάθε 
τμήμα μπορεί να υποκινηθεί ως πηγή 
καινοτομίας και ανάπτυξης και έτσι 
μπορούν να αντιμετωπισθούν οι 
κοινωνιακές προκλήσεις. Οποιαδήποτε 
περιφερειακή στρατηγική για τις 
βιομηχανικές ζώνες οι οποία παραβλέπει 
τις διαφορές ηλικίας και φύλου μπορεί να 
οδηγήσει σε απώλεια επιχειρηματικών 
ευκαιριών.

Or. en

Τροπολογία 13
Vladko Todorov Panayotov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. Τονίζει ότι οι περιφερειακές 
στρατηγικές για τις βιομηχανικές ζώνες θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν, ως κεντρικό 
σημείο, την εξυγίανση του εδάφους και 
των υδάτων, και ότι κατά συνέπεια, οι 
περιφερειακές στρατηγικές οφείλουν να 
εξετάζουν μέτρα που στηρίζουν τους 
στόχους της οδηγίας-πλαίσιο για τα 
απόβλητα και την οδηγία-πλαίσιο για τα 
ύδατα·

3. Τονίζει ότι οι περιφερειακές 
στρατηγικές για τις βιομηχανικές ζώνες θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν, ως κεντρικό 
σημείο, μέτρα για την προστασία της 
ποιότητας του εδάφους, των υδάτων και
του αέρα, για την εξασφάλιση της 
περιφερειακής και τοπικής 
βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων· 
τονίζει πως οι περιφερειακές στρατηγικές
πρέπει ως εκ τούτου να προβλέψουν
μέτρα που να στηρίζουν τους σκοπούς και
στόχους της οδηγίας-πλαίσιο για τα 
απόβλητα, της οδηγίας-πλαίσιο για τα 
ύδατα και της οδηγίας-πλαίσιο για την 
ποιότητα του αέρα.

Or. en
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Τροπολογία 14
Anna Rosbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. Τονίζει ότι οι περιφερειακές 
στρατηγικές για τις βιομηχανικές ζώνες θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν, ως κεντρικό 
σημείο, την εξυγίανση του εδάφους και 
των υδάτων, και ότι κατά συνέπεια, οι 
περιφερειακές στρατηγικές οφείλουν να 
εξετάζουν μέτρα που στηρίζουν τους 
στόχους της οδηγίας-πλαίσιο για τα 
απόβλητα και την οδηγία-πλαίσιο για τα 
ύδατα·

3. Τονίζει ότι οι περιφερειακές 
στρατηγικές για τις βιομηχανικές ζώνες θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν, ως κεντρικό 
σημείο, την εξυγίανση του εδάφους και 
των υδάτων, έτσι ώστε οι επιβλαβείς για 
το περιβάλλον ουσίες να μην συνεχίζουν 
να διαρρέουν στη φύση· τονίζει επίσης 
πως οι περιφερειακές στρατηγικές πρέπει 
ως εκ τούτου να προβλέψουν μέτρα που
να στηρίζουν τους σκοπούς και στόχους 
της οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα, της 
οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα και της 
οδηγίας-πλαίσιο για την ποιότητα του 
αέρα·

Or. en

Τροπολογία 15
Andrés Perelló Rodríguez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. Τονίζει ότι οι περιφερειακές 
στρατηγικές για τις βιομηχανικές ζώνες θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν, ως κεντρικό 
σημείο, την εξυγίανση του εδάφους και 
των υδάτων, και ότι κατά συνέπεια, οι 
περιφερειακές στρατηγικές οφείλουν να 
εξετάζουν μέτρα που στηρίζουν τους 
στόχους της οδηγίας-πλαίσιο για τα 
απόβλητα και την οδηγία-πλαίσιο για τα 
ύδατα·

3. Τονίζει ότι οι περιφερειακές 
στρατηγικές για τις βιομηχανικές ζώνες θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν, ως κεντρικό 
σημείο, την εξυγίανση του εδάφους και 
των υδάτων, και ότι κατά συνέπεια, οι 
περιφερειακές στρατηγικές οφείλουν να 
εξετάζουν μέτρα που στηρίζουν τους 
στόχους της οδηγίας-πλαίσιο για τα 
απόβλητα και την οδηγία-πλαίσιο για τα 
ύδατα. Οι στρατηγικές αυτές πρέπει 
επίσης να επιδιώκουν να προστατεύσουν 
και διατηρήσουν το περιβάλλον και τους 
φυσικούς χώρους, και ταυτόχρονα να 
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εξασφαλίσουν υψηλότερο επίπεδο 
περιβαλλοντικής αποδοτικότητας και 
βιωσιμότητας·

Or. es

Τροπολογία 16
Vladko Todorov Panayotov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. Εκφράζει την πεποίθηση ότι είναι 
σημαντικό να εστιασθούν οι στρατηγικές 
για τις βιομηχανικές ζώνες στις 
δυνατότητες μεταφοράς από και προς τις 
περιοχές, τόσο για τις πρώτες ύλες και τα 
εμπορεύματα όσο και για το προσωπικό, 
και ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει στη 
μείωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος των βιομηχανικών 
περιοχών·

4. Εκφράζει την πεποίθηση ότι είναι 
σημαντικό να εστιασθούν οι στρατηγικές 
για τις βιομηχανικές ζώνες στις 
δυνατότητες μεταφοράς από και προς τις 
περιοχές, τόσο για τις πρώτες ύλες και τα 
εμπορεύματα όσο και για το προσωπικό,
καθώς και τις αναγκαίες υποδομές, είτε 
αυτές υφίστανται είτε πρόκειται να 
υπάρξουν, και ότι αυτό μπορεί να 
βοηθήσει στη μείωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος των βιομηχανικών 
περιοχών και να εξασφαλίσει ότι οι 
κοινοτικές ανάγκες ικανοποιούνται 
ταυτόχρονα με την προστασία των 
φυσικών πόρων και κεφαλαίου.

Or. en

Τροπολογία 17
Anna Rosbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. Εκφράζει την πεποίθηση ότι είναι 
σημαντικό να εστιασθούν οι στρατηγικές 
για τις βιομηχανικές ζώνες στις 
δυνατότητες μεταφοράς από και προς τις 

4. Εκφράζει την πεποίθηση ότι είναι 
σημαντικό να εστιασθούν οι στρατηγικές 
για τις βιομηχανικές ζώνες στις 
δυνατότητες μεταφοράς από και προς τις 
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περιοχές, τόσο για τις πρώτες ύλες και τα 
εμπορεύματα όσο και για το προσωπικό, 
και ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει στη 
μείωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος των βιομηχανικών 
περιοχών·

περιοχές, τόσο για τις πρώτες ύλες και τα 
εμπορεύματα όσο και για το προσωπικό, 
και ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει στη 
μείωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος των βιομηχανικών 
περιοχών αλλά και συμβάλει θετικά στη 
δημόσια υγεία·

Or. en

Τροπολογία 18
Jolanta Emilia Hibner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. Εκφράζει την πεποίθηση ότι είναι 
σημαντικό να εστιασθούν οι στρατηγικές 
για τις βιομηχανικές ζώνες στις 
δυνατότητες μεταφοράς από και προς τις 
περιοχές, τόσο για τις πρώτες ύλες και τα 
εμπορεύματα όσο και για το προσωπικό, 
και ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει στη 
μείωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος των βιομηχανικών 
περιοχών·

4. Εκφράζει την πεποίθηση ότι είναι 
σημαντικό να εστιασθούν οι στρατηγικές 
για τις βιομηχανικές ζώνες στις βιώσιμες
δυνατότητες μεταφοράς από και προς τις 
περιοχές, τόσο για τις πρώτες ύλες και τα 
εμπορεύματα όσο και για το προσωπικό, 
και ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει στη 
μείωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος των βιομηχανικών και 
αστικών περιοχών·

Or. pl

Τροπολογία 19
Anna Rosbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. Πιστεύει ότι η επίδειξη ιδιαίτερου  
ενδιαφέροντος στην προώθηση των 
βέλτιστων πρακτικών σ’ ό, τι αφορά τις 
μεταφορές που χρησιμοποιούν 
εσωτερικές πλωτές μεταφορές, θαλάσσιες 
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μεταφορές, σιδηροδρομικές 
εμπορευματικές μεταφορές και ταχέα 
κέντρα και δίκτυα διανομής είναι 
ουσιαστική για τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος των περιφερειακών 
βιομηχανικών ζωνών·

Or. en

Τροπολογία 20
Vladko Todorov Panayotov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. Υπογραμμίζει τη σημασία μιας 
αποτελεσματικής μεταφοράς της οδηγίας 
SEVESO III στο εθνικό δίκαιο των κρατών 
μελών, ώστε να εξασφαλισθεί η 
ελαχιστοποίηση των πιθανών κινδύνων 
που απειλούν του πολίτες που διαμένουν 
κοντά στις βιομηχανικές ζώνες, η 
πρόσβασή τους στην κατάλληλη 
πληροφόρηση σχετικά με κάθε 
ενδεχόμενο κίνδυνο και η καλύτερη 
συμμετοχή τους στις αποφάσεις 
χωροταξικού προγραμματισμού.

5. Υπογραμμίζει τη σημασία μιας 
αποτελεσματικής μεταφοράς της οδηγίας 
SEVESO III στο εθνικό δίκαιο των κρατών 
μελών, ώστε να εξασφαλισθεί η 
ελαχιστοποίηση των πιθανών κινδύνων 
που απειλούν του πολίτες που διαμένουν
πολύ κοντά στις βιομηχανικές ζώνες, η 
πρόσβασή των πολιτών στην κατάλληλη 
πληροφόρηση για οποιουσδήποτε 
πιθανούς κινδύνους και η καλύτερη 
συμμετοχή τους στις αποφάσεις 
χωροταξικού προγραμματισμού
προκειμένου να καταστούν πιο βιώσιμες 
αυτές οι αποφάσεις προγραμματισμού  
και να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο 
συμβιβασμών μεταξύ κοινωνικών, 
οικονομικών και περιβαλλοντικών 
στόχων και αναγκών.

Or. en

Τροπολογία 21
Anna Rosbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. Υπογραμμίζει τη σημασία μιας 
αποτελεσματικής μεταφοράς της οδηγίας 
SEVESO III στο εθνικό δίκαιο των κρατών 
μελών, ώστε να εξασφαλισθεί η 
ελαχιστοποίηση των πιθανών κινδύνων 
που απειλούν του πολίτες που διαμένουν 
κοντά στις βιομηχανικές ζώνες, η 
πρόσβασή τους στην κατάλληλη 
πληροφόρηση σχετικά με κάθε ενδεχόμενο 
κίνδυνο και η καλύτερη συμμετοχή τους 
στις αποφάσεις χωροταξικού 
προγραμματισμού.

5. Υπογραμμίζει τη σημασία μιας 
αποτελεσματικής μεταφοράς της οδηγίας 
SEVESO III στο εθνικό δίκαιο των κρατών 
μελών, ώστε να εξασφαλισθεί η 
ελαχιστοποίηση των πιθανών κινδύνων 
που απειλούν του πολίτες που διαμένουν 
κοντά στις βιομηχανικές ζώνες, η 
πρόσβασή τους στην κατάλληλη 
πληροφόρηση σχετικά με κάθε ενδεχόμενο 
κίνδυνο και η καλύτερη συμμετοχή τους 
στις αποφάσεις χωροταξικού 
προγραμματισμού· ζητεί την ανταλλαγή 
σχετικών βέλτιστων πρακτικών ως προς 
το πώς να χωρίζουν οι βιομηχανικές από 
τις οικιστικές ζώνες· 

Or. en

Τροπολογία 22
Andrés Perelló Rodríguez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. Υπογραμμίζει τη σημασία μιας 
αποτελεσματικής μεταφοράς της οδηγίας 
SEVESO III στο εθνικό δίκαιο των κρατών 
μελών, ώστε να εξασφαλισθεί η 
ελαχιστοποίηση των πιθανών κινδύνων 
που απειλούν του πολίτες που διαμένουν 
κοντά στις βιομηχανικές ζώνες, η 
πρόσβασή τους στην κατάλληλη 
πληροφόρηση σχετικά με κάθε ενδεχόμενο 
κίνδυνο και η καλύτερη συμμετοχή τους 
στις αποφάσεις χωροταξικού 
προγραμματισμού.

5. Υπογραμμίζει τη σημασία μιας 
αποτελεσματικής μεταφοράς της οδηγίας 
SEVESO III στο εθνικό δίκαιο των κρατών 
μελών, ώστε να εξασφαλισθεί η 
ελαχιστοποίηση των πιθανών κινδύνων 
που απειλούν του πολίτες που διαμένουν 
κοντά στις βιομηχανικές ζώνες, η 
πρόσβασή τους στην κατάλληλη 
πληροφόρηση σχετικά με κάθε ενδεχόμενο 
κίνδυνο και η καλύτερη συμμετοχή τους 
στις αποφάσεις χωροταξικού 
προγραμματισμού. Τέλος, προτείνει να 
ζητηθεί σύμφωνα με την ενωσιακή 
νομοθεσία από τις περιφερειακές 
κυβερνήσεις να χαράξουν τις 
προαναφερθείσες στρατηγικές σε 
συνεργασία με ομάδες και ενώσεις που 
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εκπροσωπούν πολίτες ως μέρος μιας 
διατομεακής διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων στην οποία οι ενώσεις αυτές 
θα αποτελούν ισότιμα μέλη σε όλα τα 
στάδια μιας μεταρρυθμιστικής 
διαδικασίας στην οποία πρέπει να 
συμμετέχει το ευρύ κοινό. 

Or. es

Τροπολογία 23
Anna Rosbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. Επισημαίνει πως πολλές παλιές και 
απαρχαιωμένες βιομηχανικές ζώνες 
έχουν μεγάλες πιθανότητες να αυξήσουν 
την ενεργειακή απόδοση με την εφαρμογή 
σύγχρονων τεχνολογικών και 
κατασκευαστικών πρότυπων και με τον 
τρόπο αυτό μπορούν να επωφεληθούν 
τόσο οι περιφερειακές οικονομίες όσο και 
το περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 24
Anna Rosbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 β. Επισημαίνει το ενδεχόμενο 
απόκτησης κεφαλαίων για πράσινες 
επενδύσεις με την πώληση πρώην 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε 
ελκυστικές περιοχές, ήτοι σε λιμάνια, 
όχθες ποταμών, κλπ· με τον τρόπο αυτό 
μπορούν να χρειασθούν μικρότερη 
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δημόσια χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 25
Zbigniew Ziobro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. Πιστεύει ως σε αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, και μετά από διαβούλευση 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
αναστείλουν του στόχους μείωσης του 
CO2  και των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου.

Or. pl


