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Módosítás 1
Zbigniew Ziobro

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet, hogy az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapot (ERFA) és a Kohéziós 
Alapot azért hozták létre, hogy a nemzeti 
finanszírozás mellett hozzájáruljon a 
megújuló energiáról és az 
energiahatékonyságról szóló uniós 
jogszabályok végrehajtásának 
meggyorsításához; támogatja ezért az 
energiahatékonyság és a karbonszegény 
gazdaság helyi és regionális hatóságok 
általi előmozdítását;

1. emlékeztet, hogy az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapot (ERFA) és a Kohéziós 
Alapot azért hozták létre, hogy a nemzeti 
finanszírozás mellett hozzájáruljon a 
megújuló energiáról és az 
energiahatékonyságról szóló uniós 
jogszabályok végrehajtásának 
meggyorsításához;

Or. pl

Módosítás 2
Tadeusz Cymański

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet, hogy az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapot (ERFA) és a Kohéziós 
Alapot azért hozták létre, hogy a nemzeti 
finanszírozás mellett hozzájáruljon a 
megújuló energiáról és az 
energiahatékonyságról szóló uniós 
jogszabályok végrehajtásának 
meggyorsításához; támogatja ezért az
energiahatékonyság és a karbonszegény 
gazdaság helyi és regionális hatóságok 
általi előmozdítását;

1. emlékeztet, hogy a nemzeti 
finanszírozást kiegészítő Európai 
Regionális Fejlesztési Alapot (ERFA) és 
Kohéziós Alapot a gazdasági és 
társadalmi kohézió elérése érdekében
hozták létre a kevésbé fejlett régiók 
fejlődésébe való befektetés, többek között 
az energiaellátás biztonságának EU-szerte 
történő szavatolása és a helyi szintű 
munkahelyteremtés révén; támogatja ezért
valamennyi alacsony szén-dioxid-
kibocsátású energiaforrás, többek között
az ideiglenes jellegű források, mint a 
palagáz helyi és regionális hatóságok általi 
előmozdítását;
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Or. pl

Módosítás 3
Vladko Todorov Panayotov

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet, hogy az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapot (ERFA) és a Kohéziós 
Alapot azért hozták létre, hogy a nemzeti 
finanszírozás mellett hozzájáruljon a 
megújuló energiáról és az 
energiahatékonyságról szóló uniós 
jogszabályok végrehajtásának 
meggyorsításához; támogatja ezért az
energiahatékonyság és a karbonszegény 
gazdaság helyi és regionális hatóságok 
általi előmozdítását;

1. emlékeztet, hogy az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapot (ERFA), a Kohéziós 
Alapot és a strukturális alapokat azért 
hozták létre, hogy a nemzeti finanszírozás 
mellett hozzájáruljanak a megújuló 
energiáról és az energiahatékonyságról 
szóló uniós jogszabályok végrehajtásának 
meggyorsításához; támogatja ezért az
energia- és erőforrás-hatékonyság, a
hosszú távú, költséghatékony feljesztési 
stratégiák és a még fenntarthatóbb 
termelésen és fogyasztási mintákon 
alapuló karbonszegény gazdaság helyi és 
regionális hatóságok általi előmozdítását;

Or. en

Módosítás 4
Jolanta Emilia Hibner

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet, hogy az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapot (ERFA) és a Kohéziós 
Alapot azért hozták létre, hogy a nemzeti 
finanszírozás mellett hozzájáruljon a 
megújuló energiáról és az 
energiahatékonyságról szóló uniós 
jogszabályok végrehajtásának 
meggyorsításához; támogatja ezért az 
energiahatékonyság és a karbonszegény

1. emlékeztet, hogy az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapot (ERFA) és a Kohéziós 
Alapot azért hozták létre, hogy a nemzeti 
finanszírozás mellett hozzájáruljon többek 
között a megújuló energiáról és az 
energiahatékonyságról szóló uniós 
jogszabályok végrehajtásának 
meggyorsításához; támogatja ezért az 
energiahatékonyság és a zöld gazdaság 



AM\928284HU.doc 5/16 PE506.100v01-00

HU

gazdaság helyi és regionális hatóságok 
általi előmozdítását;

helyi és regionális hatóságok általi 
előmozdítását;

Or. pl

Módosítás 5
Linda McAvan

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy az 
energiahatékony épületfelújítás 
támogatása különösen segíti a régiókat a 
szén-dioxid-kibocsátás csökkentésében, a 
helyi szintű munkahelyteremtésben és a 
fogyasztók fűtésszámla-kifizetéseinek 
megtakarításában;

Or. en

Módosítás 6
Tadeusz Cymański

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy az innováció, a kutatás 
és a fejlesztés támogatásának eszközeként 
a helyi és regionális hatóságoknak az ipari 
területekkel kapcsolatosan a nemzeti és 
uniós közfinanszírozás, valamint az 
energiaügyi projektek finanszírozásába 
történő magánberuházások közötti 
szinergiák kiaknázására kell törekedniük;
úgy véli, hogy az ipari területek terén a 
zöld menetrendbe történő megnövekedett 
állami és magánberuházások a 
karbonszegény technológiák, a megújuló 
energia és a környezeti javak és 

2. megjegyzi, hogy az ellátásbiztonság 
szavatolásának, valamint az innováció, a 
kutatás és a fejlesztés támogatásának 
eszközeként a helyi és regionális 
hatóságoknak az ipari területekkel 
kapcsolatosan a nemzeti és uniós 
közfinanszírozás, valamint az energiaügyi 
projektek finanszírozásába történő 
magánberuházások közötti szinergiák 
kiaknázására kell törekedniük; úgy véli, 
hogy az ipari területek terén történő 
megnövekedett állami és 
magánberuházások növelhetik a 
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szolgáltatások révén növelhetik a 
foglalkoztatottságot és a növekedést;

foglalkoztatottságot és a gazdasági
növekedést;

Or. pl

Módosítás 7
Jolanta Emilia Hibner

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy az innováció, a kutatás 
és a fejlesztés támogatásának eszközeként 
a helyi és regionális hatóságoknak az ipari 
területekkel kapcsolatosan a nemzeti és 
uniós közfinanszírozás, valamint az 
energiaügyi projektek finanszírozásába 
történő magánberuházások közötti 
szinergiák kiaknázására kell törekedniük;
úgy véli, hogy az ipari területek terén a 
zöld menetrendbe történő megnövekedett 
állami és magánberuházások a
karbonszegény technológiák, a megújuló 
energia és a környezeti javak és 
szolgáltatások révén növelhetik a 
foglalkoztatottságot és a növekedést;

2. megjegyzi, hogy az innováció, a kutatás 
és a fejlesztés támogatásának eszközeként 
a helyi és regionális hatóságoknak az ipari 
területekkel kapcsolatosan a nemzeti és 
uniós közfinanszírozás, valamint az 
energiaügyi projektek finanszírozásába 
történő magánberuházások közötti 
szinergiák kiaknázására kell törekedniük;
úgy véli, hogy az ipari területek terén a 
zöld menetrendbe történő megnövekedett 
állami és magánberuházások az 
ökoinnováció, a környezetvédelmi
technológiák, a megújuló energia és a 
környezeti javak és szolgáltatások
piacának fejlesztése révén növelhetik a 
foglalkoztatottságot és a növekedést;

Or. pl

Módosítás 8
Zbigniew Ziobro

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy az innováció, a kutatás 
és a fejlesztés támogatásának eszközeként 
a helyi és regionális hatóságoknak az ipari 
területekkel kapcsolatosan a nemzeti és 

2. megjegyzi, hogy az innováció, a kutatás 
és a fejlesztés támogatásának eszközeként 
a helyi és regionális hatóságoknak az ipari 
területekkel kapcsolatosan a nemzeti és 
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uniós közfinanszírozás, valamint az 
energiaügyi projektek finanszírozásába 
történő magánberuházások közötti 
szinergiák kiaknázására kell törekedniük;
úgy véli, hogy az ipari területek terén a 
zöld menetrendbe történő megnövekedett 
állami és magánberuházások a 
karbonszegény technológiák, a megújuló 
energia és a környezeti javak és 
szolgáltatások révén növelhetik a 
foglalkoztatottságot és a növekedést;

uniós közfinanszírozás, valamint az 
energiaügyi projektek finanszírozásába 
történő magánberuházások közötti 
szinergiák kiaknázására kell törekedniük;
úgy véli, hogy az ipari területek terén a 
zöld menetrendbe történő megnövekedett 
magánberuházások a karbonszegény 
technológiák, a megújuló energia és a 
környezeti javak és szolgáltatások révén 
növelhetik a foglalkoztatottságot és a 
növekedést;

Or. pl

Módosítás 9
Vladko Todorov Panayotov

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy az innováció, a kutatás 
és a fejlesztés támogatásának eszközeként 
a helyi és regionális hatóságoknak az ipari 
területekkel kapcsolatosan a nemzeti és 
uniós közfinanszírozás, valamint az 
energiaügyi projektek finanszírozásába 
történő magánberuházások közötti 
szinergiák kiaknázására kell törekedniük;
úgy véli, hogy az ipari területek terén a 
zöld menetrendbe történő megnövekedett 
állami és magánberuházások a 
karbonszegény technológiák, a megújuló 
energia és a környezeti javak és 
szolgáltatások révén növelhetik a 
foglalkoztatottságot és a növekedést;

2. megjegyzi, hogy az innováció, a kutatás 
és a fejlesztés támogatásának eszközeként 
a helyi és regionális hatóságoknak az ipari 
területekkel kapcsolatosan a nemzeti és 
uniós közfinanszírozás, valamint az 
energiaügyi és infrastrukturális projektek 
finanszírozásába történő 
magánberuházások közötti szinergiák 
kiaknázására kell törekedniük; úgy véli, 
hogy az ipari területek terén a zöld 
menetrendbe történő megnövekedett állami 
és magánberuházások a karbonszegény 
technológiák, a megújulóenergia-
technológiák és a környezeti javak és 
szolgáltatások, továbbá az 
energiahatékonyság potenciáljának 
kiaknázása révén növelhetik a 
foglalkoztatottságot és a növekedést;
megjegyzi, hogy Európának az összes, 
uniós szinten rendelkezésére álló politikát 
és eszközt – például a belső piacot, a 
környezetvédelmi és éghajlati politikát, a 
kutatást és innovációt, a kereskedelmi és 
versenypolitikát, a kkv-k fejlesztését –
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mobilizálnia kell a jövőbeni társadalmi 
kihívásokra választ adó minőségi 
munkahelyek megteremtésének 
előmozdítása érdekében.

Or. en

Módosítás 10
Anna Rosbach

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy míg az ipari 
területek szerkezetátalakítása költséges 
lehet, ezt a lehetőségekhez képest 
költségvetés-semleges módon kell 
végrehajtani, azaz a már meglévő alapok 
és támogatási mechanizmusok 
összpontostása révén;

Or. en

Módosítás 11
Linda McAvan

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. megjegyzi, hogy számos ipari régió 
úgy teremtett zöld munkahelyeket, hogy 
pénzügyi ösztönzőket nyújtott a 
fenntartható iparágakban működő nagy 
cégeknek, hogy azok odahelyezzék 
tevékenységüket vagy a régióban 
maradjanak; sürgeti az Európai 
Bizottságot, hogy továbbra is tegye 
lehetővé, hogy a helyi hatóságok állami 
támogatást nyújtsanak a nagy cégeknek, 
és ne vonja vissza ezt a véleményt a 2014–
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2020 közötti időszakra vonatkozó 
regionális célú állami támogatásokról 
szóló iránymutatásokban;

Or. en

Módosítás 12
Kartika Tamara Liotard

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a népesség 
valamennyi szegmensének hozzáadott 
értékére összpontosítva a stratégiákat ki 
lehet igazítani és meg lehet erősíteni, 
minden szegmenst mint innovációs és 
növekedési forrást ösztönözni lehet, 
továbbá a társadalmi kihívásokat kezelni 
lehet. Az ipari területekre irányuló olyan 
stratégia, amely nem veszi tudomásul a 
korból és nemből adódó különbségeket, 
szem elől tévesztheti az üzleti 
lehetőségeket;

Or. en

Módosítás 13
Vladko Todorov Panayotov

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az ipari területekre 
irányuló regionális stratégiáknak központi 
elemként magukban kell foglalniuk a talaj 
és a víz megtisztítását, és ezért a regionális 
stratégiáknak olyan intézkedéseket is 
figyelembe kell venniük, amelyek 
támogatják a hulladékügyi keretirányelv és

3. hangsúlyozza, hogy az ipari területekre 
irányuló regionális stratégiáknak központi 
elemként magukban kell foglalniuk a talaj, 
a víz és a levegőminőség védelmére, a 
regionális és helyi biodiverzitás, valamint 
a természeti erőforrások biztosítására 
irányuló intézkedéseket; hangsúlyozza, 
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a vízügyi keretirányelv szándékait és 
célkitűzéseit;

hogy a regionális stratégiáknak olyan 
intézkedéseket is figyelembe kell venniük, 
amelyek támogatják a hulladékügyi 
keretirányelv, a vízügyi keretirányelv és a 
levegőminőségi irányelv szándékait és 
célkitűzéseit;

Or. en

Módosítás 14
Anna Rosbach

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az ipari területekre 
irányuló regionális stratégiáknak központi 
elemként magukban kell foglalniuk a talaj 
és a víz megtisztítását, és ezért a regionális 
stratégiáknak olyan intézkedéseket is 
figyelembe kell venniük, amelyek 
támogatják a hulladékügyi keretirányelv és 
a vízügyi keretirányelv szándékait és 
célkitűzéseit;

3. hangsúlyozza, hogy az ipari területekre 
irányuló regionális stratégiáknak központi 
elemként magukban kell foglalniuk a talaj 
és a víz megtisztítását, hogy a környezetre 
ártalmas anyagok a jövőben ne 
szivárogjanak többé a természetbe; és 
ezért a regionális stratégiáknak olyan 
intézkedéseket is figyelembe kell venniük, 
amelyek támogatják a hulladékügyi 
keretirányelv és a vízügyi keretirányelv 
szándékait és célkitűzéseit;

Or. en

Módosítás 15
Andrés Perelló Rodríguez

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az ipari területekre 
irányuló regionális stratégiáknak központi 
elemként magukban kell foglalniuk a talaj 
és a víz megtisztítását, és ezért a regionális 
stratégiáknak olyan intézkedéseket is 

3. hangsúlyozza, hogy az ipari területekre 
irányuló regionális stratégiáknak központi 
elemként magukban kell foglalniuk a talaj 
és a víz megtisztítását, és ezért a regionális 
stratégiáknak olyan intézkedéseket is 
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figyelembe kell venniük, amelyek 
támogatják a hulladékügyi keretirányelv és 
a vízügyi keretirányelv szándékait és 
célkitűzéseit;

figyelembe kell venniük, amelyek 
támogatják a hulladékügyi keretirányelv és 
a vízügyi keretirányelv szándékait és 
célkitűzéseit; ezeknek a stratégiáknak 
továbbá törekedniük kell a környezet és a 
természetes terek védelmére és 
megőrzésére, egyben biztosítaniuk kell a 
környezeti hatékonyság és 
fenntarthatóság magasabb szintjét;

Or. es

Módosítás 16
Vladko Todorov Panayotov

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. fontosnak tartja, hogy az ipari 
területekre irányuló stratégiák tartalmazzák 
a területekről kiinduló és odaérkező 
szállítási lehetőségek integrált 
megközelítését mind a nyersanyagok és 
áruk, mind az ott dolgozók 
vonatkozásában, és hogy ez hozzájárulhat 
az ipari területek ökológiai lábnyomának 
csökkentéséhez;

4. fontosnak tartja, hogy az ipari 
területekre irányuló stratégiák tartalmazzák 
a területekről kiinduló és odaérkező 
szállítási lehetőségek integrált 
megközelítését mind a nyersanyagok és 
áruk, mind az ott dolgozók 
vonatkozásában, valamint a már meglévő 
vagy tervezett szükséges infrastruktúrát, 
és hogy ez hozzájárulhat az ipari területek 
ökológiai lábnyomának csökkentéséhez, és 
biztosíthatja, hogy a közösségi igények a 
természeti erőforrások és a tőke 
védelmével egyidejűleg teljesüljenek;

Or. en

Módosítás 17
Anna Rosbach

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. fontosnak tartja, hogy az ipari 
területekre irányuló stratégiák tartalmazzák 
a területekről kiinduló és odaérkező 
szállítási lehetőségek integrált 
megközelítését mind a nyersanyagok és 
áruk, mind az ott dolgozók 
vonatkozásában, és hogy ez hozzájárulhat 
az ipari területek ökológiai lábnyomának 
csökkentéséhez;

4. fontosnak tartja, hogy az ipari 
területekre irányuló stratégiák tartalmazzák 
a területekről kiinduló és odaérkező 
szállítási lehetőségek integrált 
megközelítését mind a nyersanyagok és 
áruk, mind az ott dolgozók 
vonatkozásában, és hogy ez hozzájárulhat 
az ipari területek ökológiai lábnyomának 
csökkentéséhez, valamint pozitív módon a 
közegészséghez;

Or. en

Módosítás 18
Jolanta Emilia Hibner

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. fontosnak tartja, hogy az ipari 
területekre irányuló stratégiák tartalmazzák 
a területekről kiinduló és odaérkező 
szállítási lehetőségek integrált 
megközelítését mind a nyersanyagok és 
áruk, mind az ott dolgozók 
vonatkozásában, és hogy ez hozzájárulhat 
az ipari területek ökológiai lábnyomának 
csökkentéséhez;

4. fontosnak tartja, hogy az ipari 
területekre irányuló stratégiák tartalmazzák 
a területekről kiinduló és odaérkező 
fenntartható szállítási lehetőségek integrált 
megközelítését mind a nyersanyagok és 
áruk, mind az ott dolgozók 
vonatkozásában, és hogy ez hozzájárulhat 
az ipari és városi területek ökológiai 
lábnyomának csökkentéséhez;

Or. pl

Módosítás 19
Anna Rosbach

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy rendkívül fontos 
nagyobb figyelmet összpontosítani a 
belvízi, óceáni, vasúti teherszállítási 
közlekedésre, valamint az intelligens 
elosztó központokra és hálózatokra 
vonatkozó bevált gyakorlatokra és azok 
előmozdítására a regionális ipari területek 
környezetének javítása érdekében;

Or. en

Módosítás 20
Vladko Todorov Panayotov

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a SEVESO III. irányelv 
tagállamok általi hatékony átültetésének 
fontosságát annak érdekében, hogy az 
érintett ipari régiók közelében élő 
lakosságra gyakorolt esetleges kockázatok 
a lehető legkisebbek legyenek, hogy a 
lakosság az esetleges kockázatokról 
megfelelően tájékoztatva legyen, és hogy 
jobban bevonják őket a területfelhasználás-
tervezésre vonatkozó döntésekbe.

5. hangsúlyozza a SEVESO III. irányelv 
tagállamok általi hatékony átültetésének 
fontosságát annak érdekében, hogy az 
érintett ipari régiók közelében élő 
lakosságra gyakorolt esetleges kockázatok 
a lehető legkisebbek legyenek, hogy a 
lakosság az esetleges kockázatokról 
megfelelően tájékoztatva legyen, és hogy 
jobban bevonják őket a területfelhasználás-
tervezésre vonatkozó döntésekbe annak 
érdekében, hogy a tervezésre vonatkozó 
ezen döntések fenntarthatóbbak legyenek 
és minimalizálják az esetleges 
kompromisszumokat a szociális, 
gazdasági és környezetvédelmi 
célkitűzések és igények között;

Or. en

Módosítás 21
Anna Rosbach
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a SEVESO III. irányelv 
tagállamok általi hatékony átültetésének 
fontosságát annak érdekében, hogy az 
érintett ipari régiók közelében élő 
lakosságra gyakorolt esetleges kockázatok 
a lehető legkisebbek legyenek, hogy a 
lakosság az esetleges kockázatokról 
megfelelően tájékoztatva legyen, és hogy 
jobban bevonják őket a területfelhasználás-
tervezésre vonatkozó döntésekbe.

5. hangsúlyozza a SEVESO III. irányelv 
tagállamok általi hatékony átültetésének 
fontosságát annak érdekében, hogy az 
érintett ipari régiók közelében élő 
lakosságra gyakorolt esetleges kockázatok 
a lehető legkisebbek legyenek, hogy a 
lakosság az esetleges kockázatokról 
megfelelően tájékoztatva legyen, és hogy 
jobban bevonják őket a területfelhasználás-
tervezésre vonatkozó döntésekbe.  felszólít 
az ipari és a lakott területek legjobb 
elkülönítésére vonatkozó bevált 
gyakorlatok cseréjére;

Or. en

Módosítás 22
Andrés Perelló Rodríguez

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a SEVESO III. irányelv 
tagállamok általi hatékony átültetésének 
fontosságát annak érdekében, hogy az 
érintett ipari régiók közelében élő 
lakosságra gyakorolt esetleges kockázatok 
a lehető legkisebbek legyenek, hogy a 
lakosság az esetleges kockázatokról 
megfelelően tájékoztatva legyen, és hogy 
jobban bevonják őket a területfelhasználás-
tervezésre vonatkozó döntésekbe.

5. hangsúlyozza a SEVESO III. irányelv 
tagállamok általi hatékony átültetésének 
fontosságát annak érdekében, hogy az 
érintett ipari régiók közelében élő 
lakosságra gyakorolt esetleges kockázatok 
a lehető legkisebbek legyenek, hogy a 
lakosság az esetleges kockázatokról 
megfelelően tájékoztatva legyen, és hogy 
jobban bevonják őket a területfelhasználás-
tervezésre vonatkozó döntésekbe. 
Javasolja végül, hogy az uniós 
jogszabályokkal összhangban az 
önkormányzatok az állampolgárokat 
képviselő csoportokkal és szervezetekkel 
együttműködésben átfogó döntéshozatali 
folyamat részeként dolgozzák ki a fent 
említett stratégiákat, és e csoportok és 
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szervezetek teljes jogú partnerként 
játsszanak szerepet a reformfolyamatok 
valamennyi fázisában, amelyekbe a 
nyilvánosságot is be kell vonni. 

Or. es

Módosítás 23
Anna Rosbach

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. megjegyzi, hogy számos korábbi és 
idejétmúlt ipari terület modern 
technológiák és építési szabványok 
alkalmazása révén nagy lehetőségeket 
hordoz a növekvő energiahatékonyság 
tekintetében és ez mind a regionális 
gazdaság, mind a környezet számára 
előnyökkel jár;

Or. en

Módosítás 24
Anna Rosbach

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. rámutat, hogy korábbi ipari 
tulajdonok kiárusítása révén, amelyek 
vonzó helyszíneken, pl. kikötőkben, 
folyópartokon stb. fekszenek, zöld 
befektetésekre szolgáló pénzeszközöket 
lehet szerezni; és ez csökkentheti a 
közfinanszírozás iránti igényt;

Or. en

Módosítás 25
Zbigniew Ziobro
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Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy megalapozott esetekben 
és az Európai Bírósággal való 
konzultációt követően, a tagállamok 
számára lehetőséget kell adni, hogy 
felfüggesszék a szén-dioxid- és 
üvegházhatásúgáz-kibocsátáscsökkentésre 
vonatkozó célkitűzéseket.

Or. pl


