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Muudatusettepanek 1
Zbigniew Ziobro

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tuletab meelde, et lisaks riiklikule 
rahastamisele oodatakse ka Euroopa 
Regionaalarengu Fondilt (ERF) ja
Ühtekuuluvusfondilt panust taastuvate 
energiaallikate ja energiatõhususe alaste 
ELi õigusaktide kiiremaks rakendamiseks;
toetab seetõttu kohalikke ja piirkondlikke 
omavalitsusi, kes edendavad 
energiatõhusust ja vähese CO2-heitega 
majandust;

1. tuletab meelde, et lisaks riiklikule 
rahastamisele on Euroopa Regionaalarengu
Fond (ERF) ja Ühtekuuluvusfond loodud 
selleks, et anda panus taastuvate 
energiaallikate ja energiatõhususe alaste 
ELi õigusaktide kiiremaks rakendamiseks;

Or. pl

Muudatusettepanek 2
Tadeusz Cymański

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tuletab meelde, et lisaks riiklikule 
rahastamisele oodatakse ka Euroopa 
Regionaalarengu Fondilt (ERF) ja
Ühtekuuluvusfondilt panust taastuvate 
energiaallikate ja energiatõhususe alaste 
ELi õigusaktide kiiremaks 
rakendamiseks; toetab seetõttu kohalikke 
ja piirkondlikke omavalitsusi, kes 
edendavad energiatõhusust ja vähese 
CO2-heitega majandust;

1. tuletab meelde, et Euroopa 
Regionaalarengu Fond (ERF) ja
Ühtekuuluvusfond täiendavad riiklikku 
rahastamist ning et nad on loodud selleks, 
et aidata kaasa majandusliku ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse saavutamisele 
investeeringute abil vähem arenenud 
piirkondade arengusse, sealhulgas 
tagades energia varustuskindlust kogu 
ELis ning luues töökohti kohalikul 
tasandil; toetab seetõttu kohalikke ja 
piirkondlikke omavalitsusi, kes edendavad
kõiki vähese CO2-heitega energiaallikaid, 
sealhulgas ajutisi allikaid nagu 
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kildagaasi;

Or. pl

Muudatusettepanek 3
Vladko Todorov Panayotov

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tuletab meelde, et lisaks riiklikule 
rahastamisele oodatakse ka Euroopa 
Regionaalarengu Fondilt (ERF) ja
Ühtekuuluvusfondilt panust taastuvate 
energiaallikate ja energiatõhususe alaste 
ELi õigusaktide kiiremaks rakendamiseks;
toetab seetõttu kohalikke ja piirkondlikke 
omavalitsusi, kes edendavad
energiatõhusust ja vähese CO2-heitega 
majandust;

1. tuletab meelde, et lisaks riiklikule 
rahastamisele oodatakse ka Euroopa 
Regionaalarengu Fondilt (ERF), 
Ühtekuuluvusfondilt ja
struktuurifondidelt panust taastuvate 
energiaallikate ja energiatõhususe alaste 
ELi õigusaktide kiiremaks rakendamiseks;
toetab seetõttu kohalikke ja piirkondlikke 
omavalitsusi, kes edendavad energia- ja
ressursitõhusust, pikaajalisi kulutõhusaid 
arengustrateegiaid ja vähese CO2-heitega 
majandust, mis põhineb kestlikumal 
tootmis- ja tarbimismudelil;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Jolanta Emilia Hibner

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tuletab meelde, et lisaks riiklikule 
rahastamisele oodatakse ka Euroopa 
Regionaalarengu Fondilt (ERF) ja
Ühtekuuluvusfondilt panust taastuvate 
energiaallikate ja energiatõhususe alaste 
ELi õigusaktide kiiremaks rakendamiseks;
toetab seetõttu kohalikke ja piirkondlikke 
omavalitsusi, kes edendavad 

1. tuletab meelde, et lisaks riiklikule 
rahastamisele on Euroopa Regionaalarengu
Fond (ERF) ja Ühtekuuluvusfond loodud 
selleks, et anda muu hulgas panus
taastuvate energiaallikate ja 
energiatõhususe alaste ELi õigusaktide 
kiiremaks rakendamiseks; toetab seetõttu 
kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi, 
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energiatõhusust ja vähese CO2-heitega
majandust;

kes edendavad energiatõhusust ja
keskkonnahoidlikku majandust;

Or. pl

Muudatusettepanek 5
Linda McAvan

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. toonitab, et eelkõige hoonete 
energiatõhusa renoveerimise toetus aitab 
piirkondadel vähendada CO2-heidet, luua 
kohalikke töökohti ning säästa tarbijatel 
küttearvetele kuluvat raha;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Tadeusz Cymański

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et tööstuspiirkondades asuvad 
kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused 
peaksid püüdma rakendada 
energiaprojektidele suunatud riiklike ja ELi 
avaliku sektori rahastamisvahendite ja 
erainvesteeringute sünergiat, et toetada 
teadus- ja arendustegevust ning 
innovatsiooni; on arvamusel, et 
tööstuspiirkondades keskkonnahoidlikku 
tegevuskavasse tehtavad suuremad avaliku 
ja erasektori investeeringud võivad luua 
töökohti ja soodustada majanduskasvu
vähese CO2-heitega tehnoloogia, 
taastuvenergeetika ning 
keskkonnatoodete ja -teenuste kaudu;

2. märgib, et tööstuspiirkondades asuvad 
kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused 
peaksid püüdma rakendada 
energiaprojektidele kui energia 
varustuskindluse tagamisele suunatud 
riiklike ja ELi avaliku sektori 
rahastamisvahendite ja erainvesteeringute 
sünergiat, et toetada teadus- ja 
arendustegevust ning innovatsiooni; on 
arvamusel, et tööstuspiirkondades tehtavad 
suuremad avaliku ja erasektori 
investeeringud võivad luua töökohti ja 
soodustada majanduskasvu;
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Or. pl

Muudatusettepanek 7
Jolanta Emilia Hibner

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et tööstuspiirkondades asuvad 
kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused 
peaksid püüdma rakendada 
energiaprojektidele suunatud riiklike ja ELi 
avaliku sektori rahastamisvahendite ja 
erainvesteeringute sünergiat, et toetada 
teadus- ja arendustegevust ning 
innovatsiooni; on arvamusel, et 
tööstuspiirkondades keskkonnahoidlikku 
tegevuskavasse tehtavad suuremad avaliku 
ja erasektori investeeringud võivad luua 
töökohti ja soodustada majanduskasvu
vähese CO2-heitega tehnoloogia, 
taastuvenergeetika ning keskkonnatoodete 
ja -teenuste kaudu;

2. märgib, et tööstuspiirkondades asuvad 
kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused 
peaksid püüdma rakendada 
energiaprojektidele suunatud riiklike ja ELi 
avaliku sektori rahastamisvahendite ja 
erainvesteeringute sünergiat, et toetada 
teadus- ja arendustegevust ning 
innovatsiooni; on arvamusel, et 
tööstuspiirkondades keskkonnahoidlikku 
tegevuskavasse tehtavad suuremad avaliku 
ja erasektori investeeringud võivad luua 
töökohti ja soodustada majanduskasvu
ökoinnovatsiooni, keskkonnatehnoloogia,
taastuvenergeetika ning keskkonnatoodete 
ja -teenuste turu arengu kaudu;

Or. pl

Muudatusettepanek 8
Zbigniew Ziobro

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et tööstuspiirkondades asuvad 
kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused 
peaksid püüdma rakendada 
energiaprojektidele suunatud riiklike ja ELi 
avaliku sektori rahastamisvahendite ja 
erainvesteeringute sünergiat, et toetada 
teadus- ja arendustegevust ning 
innovatsiooni; on arvamusel, et 

2. märgib, et tööstuspiirkondades asuvad 
kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused 
peaksid püüdma rakendada 
energiaprojektidele suunatud riiklike ja ELi 
avaliku sektori rahastamisvahendite ja 
erainvesteeringute sünergiat, et toetada 
teadus- ja arendustegevust ning 
innovatsiooni; on arvamusel, et 
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tööstuspiirkondades keskkonnahoidlikku 
tegevuskavasse tehtavad suuremad avaliku 
ja erasektori investeeringud võivad luua 
töökohti ja soodustada majanduskasvu 
vähese CO2-heitega tehnoloogia, 
taastuvenergeetika ning keskkonnatoodete 
ja -teenuste kaudu;

tööstuspiirkondades keskkonnahoidlikku 
tegevuskavasse tehtavad suuremad 
erasektori investeeringud võivad luua 
töökohti ja soodustada majanduskasvu 
vähese CO2-heitega tehnoloogia, 
taastuvenergeetika ning keskkonnatoodete 
ja -teenuste kaudu;

Or. pl

Muudatusettepanek 9
Vladko Todorov Panayotov

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et tööstuspiirkondades asuvad 
kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused 
peaksid püüdma rakendada
energiaprojektidele suunatud riiklike ja 
ELi avaliku sektori rahastamisvahendite ja 
erainvesteeringute sünergiat, et toetada 
teadus- ja arendustegevust ning 
innovatsiooni; on arvamusel, et 
tööstuspiirkondades keskkonnahoidlikku 
tegevuskavasse tehtavad suuremad avaliku 
ja erasektori investeeringud võivad luua 
töökohti ja soodustada majanduskasvu 
vähese CO2-heitega tehnoloogia,
taastuvenergeetika ning keskkonnatoodete 
ja -teenuste kaudu;

2. märgib, et tööstuspiirkondades asuvad 
kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused 
peaksid püüdma rakendada energia- ja 
taristuprojektidele suunatud riiklike ja ELi 
avaliku sektori rahastamisvahendite ja 
erainvesteeringute sünergiat, et toetada 
teadus- ja arendustegevust ning 
innovatsiooni; on arvamusel, et 
tööstuspiirkondades keskkonnahoidlikku 
tegevuskavasse tehtavad suuremad avaliku 
ja erasektori investeeringud võivad luua 
töökohti ja soodustada majanduskasvu 
vähese CO2-heitega tehnoloogia,
taastuvenergiatehnoloogia,
keskkonnatoodete ja -teenuste ning 
energiatõhususe potentsiaali 
ärakasutamise kaudu; märgib, et Euroopa 
peab võtma kasutusele kõik ELi tasandil 
kättesaadavad poliitikavaldkonnad ja 
vahendid, näiteks siseturu-, keskkonna- ja 
kliimapoliitika, teadusuuringute ja 
innovatsiooni-, kaubandus- ja 
konkurentsipoliitika ning VKEde 
arengupoliitika, et soodustada väärtuslike 
töökohtade loomist tulevaste ühiskondlike 
probleemide lahendamiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 10
Anna Rosbach

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. toonitab, et kuigi tööstuspiirkondade 
ümberkorraldamine võib olla kulukas, 
tuleks seda teha võimalikult suures 
ulatuses viisil, mis ei mõjuta eelarvet, st 
keskendades sellele olemasolevaid 
vahendeid ja toetusmehhanisme;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Linda McAvan

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. märgib, et paljudes 
tööstuspiirkondades on õnnestunud luua 
rohelisi töökohti kestlike tööstussektorite 
suurtele äriühingutele antavate rahaliste 
stiimulite abil, mille eesmärk on nad 
piirkonda ümber paigutada või paigale 
jätta; nõuab tungivalt, et komisjon lubaks 
ka edaspidi kohalikel asutustel anda 
suurtele äriühingutele riigiabi, ja et 
komisjon ei võtaks seda võimalust ära 
piirkondliku riigiabi suunistes 2014.–
2020. aastaks;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Kartika Tamara Liotard
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Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. toonitab, et elanikkonna kõigi 
segmentide lisandväärtusele 
keskendumisel saab strateegiaid 
kohandada ja tõhustada, kõiki segmente 
saab stimuleerida kui innovatsiooni ja 
kasvu allikaid ning ühiskondlikele 
probleemidele leiab lahenduse; 
tööstuspiirkondade piirkondlikud 
strateegiad, kus ei võeta arvesse vanuselisi 
ja soolisi erinevusi, võivad põhjustada 
ärivõimalustest ilmajäämist;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Vladko Todorov Panayotov

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et tööstuspiirkondade 
piirkondlikud strateegiad peaksid ühe 
keskse teemana sisaldama pinnase ja vee 
puhastamist, ning et piirkondlikes 
strateegiates tuleks seega kaaluda 
meetmete võtmist, mis toetavad jäätmete 
raamdirektiivis ja vee raamdirektiivis 
kehtestatud eesmärkide ja sihtide 
saavutamist;

3. rõhutab, et tööstuspiirkondade 
piirkondlikud strateegiad peaksid ühe 
keskse teemana sisaldama meetmeid, et
kaitsta maad, vett, õhukvaliteeti, säilitada 
piirkondlik ja kohalik looduslik 
mitmekesisus ja kaitsta loodusvarasid; 
toonitab, et piirkondlikes strateegiates 
tuleks seega kaaluda meetmete võtmist, 
mis toetavad jäätmete raamdirektiivis, vee 
raamdirektiivis ja õhukvaliteedi direktiivis
kehtestatud eesmärkide ja sihtide 
saavutamist;

Or. en
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Muudatusettepanek 14
Anna Rosbach

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et tööstuspiirkondade 
piirkondlikud strateegiad peaksid ühe 
keskse teemana sisaldama pinnase ja vee 
puhastamist, ning et piirkondlikes 
strateegiates tuleks seega kaaluda 
meetmete võtmist, mis toetavad jäätmete 
raamdirektiivis ja vee raamdirektiivis 
kehtestatud eesmärkide ja sihtide 
saavutamist;

3. rõhutab, et tööstuspiirkondade 
piirkondlikud strateegiad peaksid ühe 
keskse teemana sisaldama pinnase ja vee 
puhastamist, et keskkonnakahjulikud 
ained ei lekiks jätkuvalt loodusesse; ning 
et piirkondlikes strateegiates tuleks seega 
kaaluda meetmete võtmist, mis toetavad 
jäätmete raamdirektiivis ja vee 
raamdirektiivis kehtestatud eesmärkide ja 
sihtide saavutamist;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Andrés Perelló Rodríguez

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et tööstuspiirkondade 
piirkondlikud strateegiad peaksid ühe 
keskse teemana sisaldama pinnase ja vee 
puhastamist, ning et piirkondlikes 
strateegiates tuleks seega kaaluda 
meetmete võtmist, mis toetavad jäätmete 
raamdirektiivis ja vee raamdirektiivis 
kehtestatud eesmärkide ja sihtide 
saavutamist;

3. rõhutab, et tööstuspiirkondade 
piirkondlikud strateegiad peaksid ühe 
keskse teemana sisaldama pinnase ja vee 
puhastamist, ning et piirkondlikes 
strateegiates tuleks seega kaaluda 
meetmete võtmist, mis toetavad jäätmete
raamdirektiivis ja vee raamdirektiivis 
kehtestatud eesmärkide ja sihtide 
saavutamist; nendes strateegiates tuleks 
lisaks püüda hoida ja kaitsta keskkonda ja 
füüsilist ruumi, tagades samaaegselt 
suure keskkonnatõhususe ja kestlikkuse;

Or. es
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Muudatusettepanek 16
Vladko Todorov Panayotov

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et tööstuspiirkondade 
strateegiatesse peab kuuluma terviklik 
käsitlus nii tooraine, kaupade kui personali 
transpordi võimaluste kohta nii piirkonda 
kui sealt välja, sest see võib aidata 
vähendada tööstuspiirkondade ökoloogilist 
jalajälge;

4. on seisukohal, et tööstuspiirkondade 
strateegiatesse peab kuuluma terviklik 
käsitlus nii tooraine, kaupade kui personali 
transpordi võimaluste kohta nii piirkonda 
kui sealt välja, samuti vajaliku taristu 
kohta, olgu see olemasolev või 
kavandatav, sest see võib aidata vähendada 
tööstuspiirkondade ökoloogilist jalajälge
ning tagada kogukonna vajaduste 
täitmise, mille puhul kaitstakse 
loodusvara ja kapitali;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Anna Rosbach

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et tööstuspiirkondade 
strateegiatesse peab kuuluma terviklik 
käsitlus nii tooraine, kaupade kui personali 
transpordi võimaluste kohta nii piirkonda 
kui sealt välja, sest see võib aidata 
vähendada tööstuspiirkondade ökoloogilist 
jalajälge;

4. on seisukohal, et tööstuspiirkondade 
strateegiatesse peab kuuluma terviklik 
käsitlus nii tooraine, kaupade kui personali 
transpordi võimaluste kohta nii piirkonda 
kui sealt välja, sest see võib aidata 
vähendada tööstuspiirkondade ökoloogilist 
jalajälge ning anda positiivse panuse 
rahvatervisesse;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Jolanta Emilia Hibner
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Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et tööstuspiirkondade 
strateegiatesse peab kuuluma terviklik 
käsitlus nii tooraine, kaupade kui personali 
transpordi võimaluste kohta nii piirkonda 
kui sealt välja, sest see võib aidata 
vähendada tööstuspiirkondade ökoloogilist 
jalajälge;

4. on seisukohal, et tööstuspiirkondade 
strateegiatesse peab kuuluma terviklik 
käsitlus nii tooraine, kaupade kui personali
kestliku transpordi võimaluste kohta nii 
piirkonda kui sealt välja, sest see võib 
aidata vähendada tööstus- ja 
linnapiirkondade ökoloogilist jalajälge;

Or. pl

Muudatusettepanek 19
Anna Rosbach

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. on arvamusel, et suurem 
keskendumine siseveeteid kasutava 
transpordi, mereveo, raudteekaubaveo 
ning nutikate jaotuskeskuste ja võrgustike 
parimatele tavadele ja nende edendamine 
on oluline piirkondlike 
tööstuspiirkondade keskkonna 
parandamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Vladko Todorov Panayotov

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et Seveso III direktiivi tõhus 
ülevõtmine liikmesriikide poolt on oluline, 

5. rõhutab, et Seveso III direktiivi tõhus 
ülevõtmine liikmesriikide poolt on oluline, 
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et minimeerida võimalikku ohtu 
asjaomaste tööstuspiirkondade läheduses 
elavatele kodanikele, tagada neile piisav 
teave mis tahes võimaliku ohu kohta ning 
kaasata nad paremini maakasutuse 
planeerimise alaste otsuste vastuvõtmisse.

et minimeerida võimalikku ohtu 
asjaomaste tööstuspiirkondade läheduses 
elavatele kodanikele, tagada kodanikele
piisav teave mis tahes võimalike ohtude
kohta ning kaasata nad paremini 
maakasutuse planeerimise alaste otsuste 
vastuvõtmisse, et muuta need 
plaanimisotsused kestlikumaks ning 
vähendada võimalikke kompromisse 
sotsiaalsete, majanduslike ja 
keskkonnaalaste eesmärkide ja vajaduste 
vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Anna Rosbach

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et Seveso III direktiivi tõhus 
ülevõtmine liikmesriikide poolt on oluline, 
et minimeerida võimalikku ohtu 
asjaomaste tööstuspiirkondade läheduses 
elavatele kodanikele, tagada neile piisav 
teave mis tahes võimaliku ohu kohta ning 
kaasata nad paremini maakasutuse 
planeerimise alaste otsuste vastuvõtmisse.

5. rõhutab, et Seveso III direktiivi tõhus 
ülevõtmine liikmesriikide poolt on oluline, 
et minimeerida võimalikku ohtu 
asjaomaste tööstuspiirkondade läheduses 
elavatele kodanikele, tagada neile piisav 
teave mis tahes võimaliku ohu kohta ning 
kaasata nad paremini maakasutuse 
planeerimise alaste otsuste vastuvõtmisse; 
nõuab parimate tavade vahetamist 
küsimuses, kuidas oleks eelnevaga seoses 
kõige parem eraldada tööstus- ja 
elamupiirkondi;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Andrés Perelló Rodríguez

Arvamuse projekt
Punkt 5



PE506.100v01-00 14/15 AM\928284ET.doc

ET

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et Seveso III direktiivi tõhus 
ülevõtmine liikmesriikide poolt on oluline, 
et minimeerida võimalikku ohtu 
asjaomaste tööstuspiirkondade läheduses 
elavatele kodanikele, tagada neile piisav 
teave mis tahes võimaliku ohu kohta ning 
kaasata nad paremini maakasutuse 
planeerimise alaste otsuste vastuvõtmisse.

5. rõhutab, et Seveso III direktiivi tõhus 
ülevõtmine liikmesriikide poolt on oluline, 
et minimeerida võimalikku ohtu 
asjaomaste tööstuspiirkondade läheduses 
elavatele kodanikele, tagada neile piisav 
teave mis tahes võimaliku ohu kohta ning 
kaasata nad paremini maakasutuse 
planeerimise alaste otsuste vastuvõtmisse; 
lõpetuseks soovitab nõuda tungivalt, et 
piirkondlikud omavalitsused koostaksid 
kooskõlas ELi õigusaktidega eelnimetatud 
strateegiad koostöös kodanikke esindavate 
rühmade ja ühendustega osana läbivast 
otsuste tegemisest, milles kodanikel on 
partneritena täieõiguslik roll 
reformiprotsessi kõikidel nendel etappidel, 
kus peab osalema üldsus.

Or. es

Muudatusettepanek 23
Anna Rosbach

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. märgib, et paljudel endistel ja oma 
aja ära elanud tööstuspiirkondadel on 
suur potentsiaal energiatõhususe 
suurendamisel, kui kasutada tänapäevast 
tehnoloogiat ja ehitusnorme, mis tuleks 
kasuks nii piirkonna majandusele kui ka 
keskkonnale;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Anna Rosbach

Arvamuse projekt
Punkt 5 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. juhib tähelepanu võimalusele 
omandada vahendeid roheliste 
investeeringute jaoks, müües endisi 
tööstusvaldusi atraktiivses asukohas, st 
sadama piirkonnas, jõe kaldal jne; ja et 
see võib vähendada vajadust avaliku 
sektori rahastamise järele;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Zbigniew Ziobro

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. on arvamusel, et põhjendatud 
juhtudel ning pärast Euroopa 
Komisjoniga konsulteerimist peaks 
liikmesriikidel olema võimalik peatada 
CO2- ja kasvuhoonegaaside heite 
vähendamise eesmärkide saavutamine.

Or. pl


