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Tarkistus 1
Zbigniew Ziobro

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa kehotuksesta, jonka mukaan 
uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta 
koskevaa unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanon nopeuttamista olisi 
kansallisen rahoituksen ohella tuettava 
myös Euroopan aluekehitysrahastosta
(EAKR) ja koheesiorahastosta; kannattaa 
sen vuoksi sitä, että paikallis- ja 
alueviranomaiset edistävät 
energiatehokkuutta ja vähähiilistä 
taloutta;

1. muistuttaa kehotuksesta, jonka mukaan 
uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta 
koskevaa unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanon nopeuttamista olisi 
kansallisen rahoituksen ohella tuettava 
myös Euroopan aluekehitysrahastosta
(EAKR) ja koheesiorahastosta;

Or. pl

Tarkistus 2
Tadeusz Cymański

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa kehotuksesta, jonka mukaan 
uusiutuvaa energiaa ja 
energiatehokkuutta koskevaa unionin 
lainsäädännön täytäntöönpanon 
nopeuttamista olisi kansallisen 
rahoituksen ohella tuettava myös
Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) 
ja koheesiorahastosta; kannattaa sen 
vuoksi sitä, että paikallis- ja 
alueviranomaiset edistävät
energiatehokkuutta ja vähähiilistä 
taloutta;

1. muistuttaa, että Euroopan
aluekehitysrahasto (EAKR) ja
koheesiorahasto ovat kansallista 
rahoitusta täydentäviä ja että niillä on 
tarkoitus auttaa saavuttamaan 
taloudellinen ja sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus investoimalla 
vähemmän kehittyneisiin alueisiin, 
mukaan luettuina energian 
toimitusvarmuuden turvaaminen 
kaikkialla unionissa ja työpaikkojen 
luominen paikallisella tasolla; kannattaa 
sen vuoksi sitä, että paikallis- ja 
alueviranomaiset edistävät vähähiilisiä 
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energialähteitä, myös luonteeltaan 
tilapäisiä energialähteitä kuten 
liuskekaasua;

Or. pl

Tarkistus 3
Vladko Todorov Panayotov

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa kehotuksesta, jonka mukaan 
uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta 
koskevaa unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanon nopeuttamista olisi 
kansallisen rahoituksen ohella tuettava 
myös Euroopan aluekehitysrahastosta
(EAKR) ja koheesiorahastosta; kannattaa 
sen vuoksi sitä, että paikallis- ja 
alueviranomaiset edistävät
energiatehokkuutta ja vähähiilistä taloutta;

1. muistuttaa kehotuksesta, jonka mukaan 
uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta 
koskevaa unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanon nopeuttamista olisi 
kansallisen rahoituksen ohella tuettava 
myös Euroopan aluekehitysrahastosta
(EAKR), koheesiorahastosta ja
rakennerahastosta; kannattaa sen vuoksi 
sitä, että paikallis- ja alueviranomaiset 
edistävät energia- ja resurssitehokkuutta, 
pitkän aikavälin kustannustehokkaita 
kehitysstrategioita ja vähähiilistä taloutta, 
joka perustuu kestävämpiin tuotanto- ja 
kulutusmalleihin;

Or. en

Tarkistus 4
Jolanta Emilia Hibner

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa kehotuksesta, jonka mukaan 
uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta 
koskevaa unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanon nopeuttamista olisi 
kansallisen rahoituksen ohella tuettava 

1. muistuttaa kehotuksesta, jonka mukaan
kansallisen rahoituksen ohella myös 
Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) 
ja koheesiorahastosta olisi tuettava muun 
muassa uusiutuvaa energiaa ja 
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myös Euroopan aluekehitysrahastosta 
(EAKR) ja koheesiorahastosta; kannattaa 
sen vuoksi sitä, että paikallis- ja 
alueviranomaiset edistävät 
energiatehokkuutta ja vähähiilistä taloutta;

energiatehokkuutta koskevaa unionin 
lainsäädännön täytäntöönpanon 
nopeuttamista; kannattaa sen vuoksi sitä, 
että paikallis- ja alueviranomaiset edistävät 
energiatehokkuutta ja vihreää taloutta;

Or. pl

Tarkistus 5
Linda McAvan

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että tuki erityisesti 
rakennusten peruskorjaamiseen 
energiatehokkaiksi auttaa alueita 
vähentämään hiilipäästöjä, luomaan 
paikallisia työpaikkoja ja säästämään 
kuluttajien lämmityskuluja;

Or. en

Tarkistus 6
Tadeusz Cymański

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että paikallis- ja 
alueviranomaisten olisi teollisuusalueilla 
pyrittävä hyödyntämään kansallisen ja 
julkisen EU-rahoituksen sekä yksityisten 
investointien välisiä synergioita 
energiahankkeiden rahoittamisessa keinona 
tukea innovointia, tutkimusta ja 
kehittämistä; uskoo, että lisäämällä julkisia 
ja yksityisiä investointeja vihreään 
toimintaohjelmaan teollisuusalueilla 
voidaan luoda työpaikkoja ja kasvua 

2. huomauttaa, että paikallis- ja 
alueviranomaisten olisi teollisuusalueilla 
pyrittävä hyödyntämään kansallisen ja 
julkisen EU-rahoituksen sekä yksityisten 
investointien välisiä synergioita 
energiahankkeiden rahoittamisessa keinona
varmistaa toimitusvarmuus ja tukea 
innovointia, tutkimusta ja kehittämistä;
uskoo, että lisäämällä julkisia ja yksityisiä 
investointeja teollisuusalueilla voidaan 
luoda työpaikkoja ja talouskasvua;
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vähähiilisten tekniikoiden, uusiutuvan 
energian sekä ympäristötuotteiden ja 
-palvelujen avulla;

Or. pl

Tarkistus 7
Jolanta Emilia Hibner

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että paikallis- ja 
alueviranomaisten olisi teollisuusalueilla 
pyrittävä hyödyntämään kansallisen ja 
julkisen EU-rahoituksen sekä yksityisten 
investointien välisiä synergioita 
energiahankkeiden rahoittamisessa keinona 
tukea innovointia, tutkimusta ja 
kehittämistä; uskoo, että lisäämällä julkisia 
ja yksityisiä investointeja vihreään 
toimintaohjelmaan teollisuusalueilla 
voidaan luoda työpaikkoja ja kasvua
vähähiilisten tekniikoiden, uusiutuvan 
energian sekä ympäristötuotteiden ja 
-palvelujen avulla;

2. huomauttaa, että paikallis- ja 
alueviranomaisten olisi teollisuusalueilla 
pyrittävä hyödyntämään kansallisen ja 
julkisen EU-rahoituksen sekä yksityisten 
investointien välisiä synergioita 
energiahankkeiden rahoittamisessa keinona 
tukea innovointia, tutkimusta ja 
kehittämistä; uskoo, että lisäämällä julkisia 
ja yksityisiä investointeja vihreään 
toimintaohjelmaan teollisuusalueilla 
voidaan luoda työpaikkoja ja kasvua
ekoinnovoinnin, ympäristötekniikoiden,
uusiutuvan energian sekä ympäristötuote-
ja ympäristöpalvelumarkkinoiden 
kehittämisen avulla;

Or. pl

Tarkistus 8
Zbigniew Ziobro

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että paikallis- ja 
alueviranomaisten olisi teollisuusalueilla 
pyrittävä hyödyntämään kansallisen ja 
julkisen EU-rahoituksen sekä yksityisten 

2. huomauttaa, että paikallis- ja 
alueviranomaisten olisi teollisuusalueilla 
pyrittävä hyödyntämään kansallisen ja 
julkisen EU-rahoituksen sekä yksityisten 
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investointien välisiä synergioita 
energiahankkeiden rahoittamisessa keinona 
tukea innovointia, tutkimusta ja 
kehittämistä; uskoo, että lisäämällä julkisia 
ja yksityisiä investointeja vihreään 
toimintaohjelmaan teollisuusalueilla 
voidaan luoda työpaikkoja ja kasvua 
vähähiilisten tekniikoiden, uusiutuvan 
energian sekä ympäristötuotteiden ja
-palvelujen avulla;

investointien välisiä synergioita 
energiahankkeiden rahoittamisessa keinona 
tukea innovointia, tutkimusta ja 
kehittämistä; uskoo, että lisäämällä 
yksityisiä investointeja vihreään 
toimintaohjelmaan teollisuusalueilla 
voidaan luoda työpaikkoja ja kasvua 
vähähiilisten tekniikoiden, uusiutuvan 
energian sekä ympäristötuotteiden ja
-palvelujen avulla;

Or. pl

Tarkistus 9
Vladko Todorov Panayotov

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että paikallis- ja 
alueviranomaisten olisi teollisuusalueilla 
pyrittävä hyödyntämään kansallisen ja 
julkisen EU-rahoituksen sekä yksityisten 
investointien välisiä synergioita
energiahankkeiden rahoittamisessa 
keinona tukea innovointia, tutkimusta ja 
kehittämistä; uskoo, että lisäämällä julkisia 
ja yksityisiä investointeja vihreään 
toimintaohjelmaan teollisuusalueilla 
voidaan luoda työpaikkoja ja kasvua 
vähähiilisten tekniikoiden, uusiutuvan 
energian sekä ympäristötuotteiden ja
-palvelujen avulla;

2. huomauttaa, että paikallis- ja 
alueviranomaisten olisi teollisuusalueilla 
pyrittävä hyödyntämään kansallisen ja 
julkisen EU-rahoituksen sekä yksityisten 
investointien välisiä synergioita energia- ja 
infrastruktuurihankkeiden rahoittamisessa 
keinona tukea innovointia, tutkimusta ja 
kehittämistä; uskoo, että lisäämällä julkisia 
ja yksityisiä investointeja vihreään 
toimintaohjelmaan teollisuusalueilla 
voidaan luoda työpaikkoja ja kasvua 
vähähiilisten tekniikoiden, uusiutuvan 
energian tekniikoiden, ympäristötuotteiden 
ja -palvelujen sekä energiatehokkuuden 
mahdollisuuksien hyödyntämisen avulla;
toteaa, että Euroopan on otettava 
käyttöön kaikki EU:n tasolla käytettävissä 
olevat politiikat ja välineet, kuten 
sisämarkkinat, ympäristö- ja 
ilmastopolitiikka, tutkimus ja 
kehittäminen, kauppa- ja 
kilpailupolitiikka sekä pk-yritysten 
kehittäminen, jotta voidaan tehostaa 
korkealaatuisten työpaikkojen luomista ja 
vastata tulevaisuuden yhteiskunnallisiin 
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haasteisiin;

Or. en

Tarkistus 10
Anna Rosbach

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että koska 
teollisuusalueiden rakennemuutos saattaa 
olla kallista, sitä olisi tehtävä 
mahdollisuuksien mukaan 
budjettineutraalisti, eli keskittymällä jo 
olemassa oleviin rahastoihin ja 
tukimekanismeihin; 

Or. en

Tarkistus 11
Linda McAvan

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. panee merkille, että monet 
teollisuusalueet ovat onnistuneet luomaan 
vihreitä työpaikkoja antamalla 
taloudellisia kannustimia suurille 
yrityksille kestävillä teollisuudenaloilla, 
jotta ne voivat sijoittua uudelleen tai 
jäädä kyseiselle alueelle; kehottaa 
komissiota jatkossakin sallimaan 
paikallisille viranomaisille valtiontukien 
antamisen suurille yrityksille ja 
pidättymään tämän mahdollisuuden 
poistamisesta vuosien 2014–2020 
valtiontukea koskevissa alueellisissa 
suuntaviivoissa;
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Or. en

Tarkistus 12
Kartika Tamara Liotard

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että keskittymällä kaikille 
väestöryhmille tarjottavaan lisäarvoon 
strategioita voidaan mukauttaa ja 
laajentaa, kutakin ryhmää voidaan 
kannustaa toimimaan innovoinnin ja 
kasvun lähteenä ja yhteiskunnallisiin 
haasteisiin voidaan vastata; katsoo, että 
kaikki teollisuusalueita koskevat 
alueelliset strategiat, joissa ei oteta 
huomioon ikäryhmien ja sukupuolten 
välisiä eroja, saattavat johtaa 
liiketoimintamahdollisuuksien 
menettämiseen;

Or. en

Tarkistus 13
Vladko Todorov Panayotov

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että teollisuusalueita koskeviin 
alueellisiin strategioihin olisi sisällytettävä 
ensisijaisena tavoitteena maaperän ja veden 
puhdistaminen, minkä vuoksi alueellisissa 
strategioissa olisi harkittava toimenpiteitä, 
joilla voidaan tukea jätepuitedirektiivin
sekä vesipolitiikan puitedirektiivin 
tavoitteita ja päämääriä;

3. korostaa, että teollisuusalueita koskeviin 
alueellisiin strategioihin olisi sisällytettävä 
ensisijaisena tavoitteena toimenpiteitä
maaperän, veden ja ilman laadun 
suojelemiseksi, jotta voidaan turvata 
alueellinen ja paikallinen biologinen 
monimuotoisuus ja luonnonvarat; 
korostaa, että sen vuoksi alueellisissa 
strategioissa olisi harkittava toimenpiteitä, 
joilla voidaan tukea jätepuitedirektiivin,
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vesipolitiikan puitedirektiivin ja 
ilmanlaatudirektiivin tavoitteita ja 
päämääriä;

Or. en

Tarkistus 14
Anna Rosbach

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että teollisuusalueita koskeviin 
alueellisiin strategioihin olisi sisällytettävä 
ensisijaisena tavoitteena maaperän ja veden 
puhdistaminen, minkä vuoksi alueellisissa 
strategioissa olisi harkittava toimenpiteitä, 
joilla voidaan tukea jätepuitedirektiivin
sekä vesipolitiikan puitedirektiivin 
tavoitteita ja päämääriä;

3. korostaa, että teollisuusalueita koskeviin 
alueellisiin strategioihin olisi sisällytettävä 
ensisijaisena tavoitteena maaperän ja veden 
puhdistaminen, jotta ympäristön kannalta 
haitalliset aineet eivät enää jatkossa pääse 
luontoon; katsoo, että alueellisissa 
strategioissa olisi harkittava toimenpiteitä, 
joilla voidaan tukea jätepuitedirektiivin ja
vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteita ja 
päämääriä;

Or. en

Tarkistus 15
Andrés Perelló Rodríguez

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että teollisuusalueita koskeviin 
alueellisiin strategioihin olisi sisällytettävä 
ensisijaisena tavoitteena maaperän ja veden 
puhdistaminen, minkä vuoksi alueellisissa 
strategioissa olisi harkittava toimenpiteitä, 
joilla voidaan tukea jätepuitedirektiivin 
sekä vesipolitiikan puitedirektiivin 
tavoitteita ja päämääriä;

3. korostaa, että teollisuusalueita koskeviin 
alueellisiin strategioihin olisi sisällytettävä 
ensisijaisena tavoitteena maaperän ja veden 
puhdistaminen, minkä vuoksi alueellisissa 
strategioissa olisi harkittava toimenpiteitä, 
joilla voidaan tukea jätepuitedirektiivin 
sekä vesipolitiikan puitedirektiivin 
tavoitteita ja päämääriä; katsoo, että näillä 
strategioilla olisi myös pyrittävä 
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suojelemaan ja säilyttämään ympäristöä 
ja fyysisiä alueita ja samalla 
varmistamaan korkeatasoinen 
ympäristöllinen tehokkuus ja kestävyys;

Or. es

Tarkistus 16
Vladko Todorov Panayotov

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää tärkeänä, että teollisuusalueita 
koskeviin strategioihin sisällytetään kattava 
linjaus, jolla pyritään tarkastelemaan 
kattavasti liikennemahdollisuuksia alueille 
ja niiltä pois raaka-aineiden, tavaroiden 
sekä henkilöstön näkökulmasta, ja katsoo, 
että tällä tavalla voidaan osaltaan pienentää 
teollisuusalueiden ekologista jalanjälkeä;

4. pitää tärkeänä, että teollisuusalueita 
koskeviin strategioihin sisällytetään kattava 
linjaus, jolla pyritään tarkastelemaan 
kattavasti liikennemahdollisuuksia alueille 
ja niiltä pois raaka-aineiden, tavaroiden 
sekä henkilöstön näkökulmasta, sekä 
tarvittava joko olemassa oleva tai 
suunniteltu infrastruktuuri, ja katsoo, että 
tällä tavalla voidaan osaltaan pienentää 
teollisuusalueiden ekologista jalanjälkeä ja 
varmistaa, että yhteisön tarpeet 
tyydytetään suojellen samalla 
luonnonvaroja ja -pääomaa;

Or. en

Tarkistus 17
Anna Rosbach

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää tärkeänä, että teollisuusalueita 
koskeviin strategioihin sisällytetään kattava 
linjaus, jolla pyritään tarkastelemaan 
kattavasti liikennemahdollisuuksia alueille 
ja niiltä pois raaka-aineiden, tavaroiden 

4. pitää tärkeänä, että teollisuusalueita 
koskeviin strategioihin sisällytetään kattava 
linjaus, jolla pyritään tarkastelemaan 
kattavasti liikennemahdollisuuksia alueille 
ja niiltä pois raaka-aineiden, tavaroiden 
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sekä henkilöstön näkökulmasta, ja katsoo, 
että tällä tavalla voidaan osaltaan pienentää 
teollisuusalueiden ekologista jalanjälkeä;

sekä henkilöstön näkökulmasta, ja katsoo, 
että tällä tavalla voidaan osaltaan pienentää 
teollisuusalueiden ekologista jalanjälkeä ja 
osallistua kansanterveyden edistämiseen;

Or. en

Tarkistus 18
Jolanta Emilia Hibner

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää tärkeänä, että teollisuusalueita 
koskeviin strategioihin sisällytetään kattava 
linjaus, jolla pyritään tarkastelemaan 
kattavasti liikennemahdollisuuksia alueille 
ja niiltä pois raaka-aineiden, tavaroiden 
sekä henkilöstön näkökulmasta, ja katsoo, 
että tällä tavalla voidaan osaltaan pienentää
teollisuusalueiden ekologista jalanjälkeä;

4. pitää tärkeänä, että teollisuusalueita 
koskeviin strategioihin sisällytetään kattava 
linjaus, jolla pyritään tarkastelemaan 
kattavasti kestäviä liikennemahdollisuuksia 
alueille ja niiltä pois raaka-aineiden, 
tavaroiden sekä henkilöstön näkökulmasta, 
ja katsoo, että tällä tavalla voidaan osaltaan 
pienentää teollisuus- ja kaupunkialueiden
ekologista jalanjälkeä;

Or. pl

Tarkistus 19
Anna Rosbach

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että voimakkaampi 
keskittyminen sisävesiväylien ja 
meriliikenteen käyttöön kuljetuksissa, 
rautateiden tavaraliikenteeseen ja 
älykkäisiin jakelukeskuksiin ja -
verkostoihin sekä niiden edistäminen on 
oleellisen tärkeää alueellisten 
teollisuusalueiden ympäristön 
parantamiseksi; 
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Or. en

Tarkistus 20
Vladko Todorov Panayotov

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että Seveso III -direktiivin 
saattaminen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä on erittäin tärkeää, sillä näin 
voidaan varmistaa, että kyseisten 
teollisuusalueiden läheisyydessä asuviin 
kansalaisiin kohdistuvia riskejä 
vähennetään mahdollisimman paljon ja että
heillä on riittävästi tietoa mahdollisista 
riskeistä ja entistä paremmat 
mahdollisuudet osallistua 
maankäyttösuunnitelmia koskevaan 
päätöksentekoon.

5. korostaa, että Seveso III -direktiivin 
saattaminen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä on erittäin tärkeää, sillä näin 
voidaan varmistaa, että kyseisten 
teollisuusalueiden läheisyydessä asuviin 
kansalaisiin kohdistuvia riskejä 
vähennetään mahdollisimman paljon ja että
kansalaisilla on riittävästi tietoa 
mahdollisista riskeistä ja entistä paremmat 
mahdollisuudet osallistua 
maankäyttösuunnitelmia koskevaan 
päätöksentekoon, kun pyritään tekemään 
näistä suunnittelupäätöksistä kestävämpiä 
ja minimoimiaan mahdolliset 
kompromissit sosiaalisten, taloudellisten 
ja ympäristöllisten tavoitteiden ja 
tarpeiden välillä.

Or. en

Tarkistus 21
Anna Rosbach

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että Seveso III -direktiivin 
saattaminen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä on erittäin tärkeää, sillä näin 
voidaan varmistaa, että kyseisten 
teollisuusalueiden läheisyydessä asuviin 
kansalaisiin kohdistuvia riskejä 

5. korostaa, että Seveso III -direktiivin 
saattaminen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä on erittäin tärkeää, sillä näin 
voidaan varmistaa, että kyseisten 
teollisuusalueiden läheisyydessä asuviin 
kansalaisiin kohdistuvia riskejä 
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vähennetään mahdollisimman paljon ja että 
heillä on riittävästi tietoa mahdollisista 
riskeistä ja entistä paremmat 
mahdollisuudet osallistua 
maankäyttösuunnitelmia koskevaan 
päätöksentekoon.

vähennetään mahdollisimman paljon ja että 
heillä on riittävästi tietoa mahdollisista 
riskeistä ja entistä paremmat 
mahdollisuudet osallistua 
maankäyttösuunnitelmia koskevaan 
päätöksentekoon; kehottaa tässä
yhteydessä vaihtamaan teollisuus- ja 
asuinalueiden erottamista koskevia 
parhaita käytäntöjä; 

Or. en

Tarkistus 22
Andrés Perelló Rodríguez

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että Seveso III -direktiivin 
saattaminen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä on erittäin tärkeää, sillä näin 
voidaan varmistaa, että kyseisten 
teollisuusalueiden läheisyydessä asuviin 
kansalaisiin kohdistuvia riskejä 
vähennetään mahdollisimman paljon ja että 
heillä on riittävästi tietoa mahdollisista 
riskeistä ja entistä paremmat 
mahdollisuudet osallistua 
maankäyttösuunnitelmia koskevaan 
päätöksentekoon.

5. korostaa, että Seveso III -direktiivin 
saattaminen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä on erittäin tärkeää, sillä näin 
voidaan varmistaa, että kyseisten 
teollisuusalueiden läheisyydessä asuviin 
kansalaisiin kohdistuvia riskejä 
vähennetään mahdollisimman paljon ja että 
heillä on riittävästi tietoa mahdollisista 
riskeistä ja entistä paremmat 
mahdollisuudet osallistua 
maankäyttösuunnitelmia koskevaan 
päätöksentekoon. kannattaa lopuksi sitä, 
että unionin lainsäädännön mukaisesti 
alueellisia hallituksia kehotetaan 
laatimaan edellä mainitut strategiat 
yhteistyössä kansalaisia edustavien 
ryhmien ja järjestöjen kanssa osana 
monialaista päätöksentekoprosessia, ja 
että kyseiset ryhmät ja järjestöt ovat 
täysimääräisiä kumppaneita kaikissa 
niissä uudistusprosessin vaiheissa, joissa 
yleisön on oltava mukana;

Or. es
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Tarkistus 23
Anna Rosbach

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. panee merkille, että monilla entisillä 
ja ajastaan jälkeen jääneillä 
teollisuusalueilla on valtavat 
mahdollisuudet energiatehokkuuden 
lisäämiseen käyttämällä nykyaikaista 
teknologiaa ja rakennusnormeja, mistä on 
hyötyä sekä alueellisille talouksille että 
ympäristölle;

Or. en

Tarkistus 24
Anna Rosbach

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. panee merkille mahdollisuuden saada 
rahoitusta vihreisiin investointeihin 
myymällä entisiä teollisuuskiinteistöjä, 
jotka sijaitsevat kiinnostavilla paikoilla, 
esimerkiksi satama-alueilla ja jokien 
varsilla; katsoo, että tällainen myynti voi 
vähentää julkisen rahoituksen tarvetta;

Or. en

Tarkistus 25
Zbigniew Ziobro

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että perustelluissa tapauksissa 



PE506.100v01-00 16/16 AM\928284FI.doc

FI

ja kun komissiota sekä jäsenvaltioita on 
kuultu, hiilidioksidi- ja 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistavoitteiden toteuttaminen olisi 
voitava keskeyttää;

Or. pl


