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Grozījums Nr. 1
Zbigniew Ziobro

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka Eiropas reģionālās attīstības 
fonds (ERAF) un Kohēzijas fonds tiek 
aicināti sniegt savu ieguldījumu līdztekus 
valstu finansējumam, lai paātrinātu ES 
tiesību aktu atjaunojamo enerģiju un 
energoefektivitātes jomā īstenošanu; tādēļ 
atbalsta to, ka energoefektivitāti un zemu 
oglekļa emisiju ekonomiku veicina 
vietējās un reģionālās varas iestādes;

1. atgādina, ka Eiropas reģionālās attīstības 
fonds (ERAF) un Kohēzijas fonds ir 
paredzēti, lai sniegtu savu ieguldījumu 
līdztekus valstu finansējumam, lai 
paātrinātu ES tiesību aktu atjaunojamo 
enerģiju un energoefektivitātes jomā 
īstenošanu; 

Or. pl

Grozījums Nr. 2
Tadeusz Cymański

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka Eiropas reģionālās attīstības 
fonds (ERAF) un Kohēzijas fonds tiek 
aicināti sniegt savu ieguldījumu līdztekus 
valstu finansējumam, lai paātrinātu ES 
tiesību aktu atjaunojamo enerģiju un 
energoefektivitātes jomā īstenošanu; tādēļ 
atbalsta to, ka energoefektivitāti un zemu
oglekļa emisiju ekonomiku veicina 
vietējās un reģionālās varas iestādes;

1. atgādina, ka Eiropas reģionālās attīstības 
fonds (ERAF) un Kohēzijas fonds ir 
papildinājums valstu nodrošinātajam 
finansējumam, un tie paredzēti, lai 
sniegtu savu ieguldījumu ekonomiskās un 
sociālās kohēzijas mērķu sasniegšanā, 
veicot ieguldījumus attīstībā mazāk 
attīstītos reģionos, tostarp nodrošinot 
energoapgādes drošību visā ES, kā arī 
radot darba vietas vietējā līmenī. tādēļ 
atbalsta to, ka oglekļa zema satura 
enerģijas avotu izmantošanu, tostarp 
pagaidu avotu, piemēram, slānekļa gāzes 
izmantošanu, veicina vietējās un 
reģionālās varas iestādes;

Or. pl
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Grozījums Nr. 3
Vladko Todorov Panayotov

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka Eiropas reģionālās attīstības 
fonds (ERAF) un Kohēzijas fonds tiek 
aicināti sniegt savu ieguldījumu līdztekus 
valstu finansējumam, lai paātrinātu ES 
tiesību aktu atjaunojamo enerģiju un 
energoefektivitātes jomā īstenošanu; tādēļ 
atbalsta to, ka energoefektivitāti un zemu 
oglekļa emisiju ekonomiku veicina vietējās 
un reģionālās varas iestādes;

1. atgādina, ka Eiropas reģionālās attīstības 
fonds (ERAF), Kohēzijas fonds un 
struktūrfondi tiek aicināti sniegt savu 
ieguldījumu līdztekus valstu 
finansējumam, lai paātrinātu ES tiesību 
aktu atjaunojamo enerģiju un 
energoefektivitātes jomā īstenošanu;  tādēļ 
atbalsta to, ka energoefektivitāti un resursu 
efektīvu izmantošanu, izmaksu ziņā 
lietderīgas attīstības stratēģijas un zemu 
oglekļa emisiju ekonomiku veicina vietējās 
un reģionālās varas iestādes, par pamatu 
izmantojot ilgtspējīgākus ražošanas un 
patēriņa modeļus;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Jolanta Emilia Hibner

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka Eiropas reģionālās attīstības 
fonds (ERAF) un Kohēzijas fonds tiek 
aicināti sniegt savu ieguldījumu līdztekus 
valstu finansējumam, lai paātrinātu ES 
tiesību aktu atjaunojamo enerģiju un 
energoefektivitātes jomā īstenošanu; tādēļ 
atbalsta to, ka energoefektivitāti un zemu 
oglekļa emisiju ekonomiku veicina vietējās 
un reģionālās varas iestādes;

1. atgādina, ka Eiropas reģionālās attīstības
fonds (ERAF) un Kohēzijas fonds ir 
paredzēti, lai sniegtu savu ieguldījumu 
līdztekus valstu finansējumam, lai, cita 
starpā, paātrinātu ES tiesību aktu 
atjaunojamo enerģiju un 
energoefektivitātes jomā īstenošanu;  tādēļ 
atbalsta, to ka energoefektivitāti un videi 
draudzīgu ekonomiku veicina vietējās un 
reģionālās varas iestādes;
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Or. pl

Grozījums Nr. 5
Linda McAvan

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1a. uzsver, ka atbalsts ēku renovācijai, lai 
panāktu energoefektivitāti, jo īpaši 
palīdzēs reģioniem samazināt oglekļa 
emisijas, radīt vietējas darba vietas, kā arī 
palīdzēs patērētājiem ietaupīt naudu par 
apkures rēķiniem;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Tadeusz Cymański

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda uz to, ka vietējām un reģionālām 
varas iestādēm rūpniecības rajonos 
jācenšas izmantot sinerģijas starp valsts un 
ES publisko finansējumu un privātajiem 
ieguldījumiem, finansējot enerģētikas 
projektus, lai atbalstītu inovāciju, 
pētniecību un izstrādi; uzskata, ka lielāki 
publiskie un privātie ieguldījumi videi 
draudzīgas darbības nodrošināšanai
rūpniecības rajonos var veicināt 
nodarbinātību un izaugsmi, jo tiks 
izmantotas zemu oglekļa emisiju 
tehnoloģijas, atjaunojamās enerģijas, kā 
arī ražotas vides jomai paredzētas preces 
un sniegti šāda veida pakalpojumi;

2. norāda uz to, ka vietējām un reģionālām 
varas iestādēm rūpniecības rajonos 
jācenšas izmantot sinerģijas starp valsts un 
ES publisko finansējumu un privātajiem 
ieguldījumiem, finansējot enerģētikas 
projektus, lai nodrošinātu energoapgādes 
drošību un atbalstītu inovāciju, pētniecību 
un izstrādi;  uzskata, ka lielāki publiskie un 
privātie ieguldījumi rūpniecības rajonos 
var veicināt nodarbinātību un ekonomikas
izaugsmi;

Or. pl
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Grozījums Nr. 7
Jolanta Emilia Hibner

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda uz to, ka vietējām un reģionālām 
varas iestādēm rūpniecības rajonos 
jācenšas izmantot sinerģijas starp valsts un 
ES publisko finansējumu un privātajiem 
ieguldījumiem, finansējot enerģētikas 
projektus, lai atbalstītu inovāciju, 
pētniecību un izstrādi; uzskata, ka lielāki 
publiskie un privātie ieguldījumi videi 
draudzīgas darbības nodrošināšanai 
rūpniecības rajonos var veicināt 
nodarbinātību un izaugsmi, jo tiks 
izmantotas zemu oglekļa emisiju
tehnoloģijas, atjaunojamās enerģijas, kā arī
ražotas vides jomai paredzētas preces un 
sniegti šāda veida pakalpojumi;

2. norāda uz to, ka vietējām un reģionālām 
varas iestādēm rūpniecības rajonos 
jācenšas izmantot sinerģijas starp valsts un 
ES publisko finansējumu un privātajiem 
ieguldījumiem, finansējot enerģētikas 
projektus, lai atbalstītu inovāciju, 
pētniecību un izstrādi; uzskata, ka lielāki 
publiskie un privātie ieguldījumi videi 
draudzīgas darbības nodrošināšanai 
rūpniecības rajonos var veicināt 
nodarbinātību un izaugsmi, jo tiks 
izmantotas ekoinovācijas, videi draudzīgas
tehnoloģijas, atjaunojamās enerģijas, kā arī
izveidots vides jomai paredzēto preču un 
pakalpojumu tirgus;

Or. pl

Grozījums Nr. 8
Zbigniew Ziobro

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda uz to, ka vietējām un reģionālām 
varas iestādēm rūpniecības rajonos 
jācenšas izmantot sinerģijas starp valsts un 
ES publisko finansējumu un privātajiem 
ieguldījumiem, finansējot enerģētikas 
projektus, lai atbalstītu inovāciju, 
pētniecību un izstrādi; uzskata, ka lielāki
publiskie un privātie ieguldījumi videi 
draudzīgas darbības nodrošināšanai 
rūpniecības rajonos var veicināt 

2. norāda uz to, ka vietējām un reģionālām 
varas iestādēm rūpniecības rajonos 
jācenšas izmantot sinerģijas starp valsts un 
ES publisko finansējumu un privātajiem 
ieguldījumiem, finansējot enerģētikas 
projektus, lai atbalstītu inovāciju, 
pētniecību un izstrādi; uzskata, ka lielāki 
privātie ieguldījumi videi draudzīgas 
darbības nodrošināšanai rūpniecības 
rajonos var veicināt nodarbinātību un 
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nodarbinātību un izaugsmi, jo tiks 
izmantotas zemu oglekļa emisiju 
tehnoloģijas, atjaunojamās enerģijas, kā arī 
ražotas vides jomai paredzētas preces un 
sniegti šāda veida pakalpojumi;

izaugsmi, jo tiks izmantotas zemu oglekļa 
emisiju tehnoloģijas, atjaunojamās 
enerģijas, kā arī ražotas vides jomai 
paredzētas preces un sniegti šāda veida 
pakalpojumi;

Or. pl

Grozījums Nr. 9
Vladko Todorov Panayotov

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda uz to, ka vietējām un reģionālām 
varas iestādēm rūpniecības rajonos 
jācenšas izmantot sinerģijas starp valsts un 
ES publisko finansējumu un privātajiem 
ieguldījumiem, finansējot enerģētikas 
projektus, lai atbalstītu inovāciju, 
pētniecību un izstrādi; uzskata, ka lielāki 
publiskie un privātie ieguldījumi videi 
draudzīgas darbības nodrošināšanai 
rūpniecības rajonos var veicināt 
nodarbinātību un izaugsmi, jo tiks 
izmantotas zemu oglekļa emisiju 
tehnoloģijas, atjaunojamās enerģijas, kā arī 
ražotas vides jomai paredzētas preces un 
sniegti šāda veida pakalpojumi;

2. norāda uz to, ka vietējām un reģionālām 
varas iestādēm rūpniecības rajonos 
jācenšas izmantot sinerģijas starp valsts un 
ES publisko finansējumu un privātajiem 
ieguldījumiem, finansējot enerģētikas un 
infrastruktūras projektus, lai atbalstītu 
inovāciju, pētniecību un izstrādi;  uzskata, 
ka lielāki publiskie un privātie ieguldījumi 
videi draudzīgas darbības nodrošināšanai 
rūpniecības rajonos var veicināt 
nodarbinātību un izaugsmi, jo tiks 
izmantotas zemu oglekļa emisiju 
tehnoloģijas, atjaunojamās enerģijas
tehnoloģijas, kā arī ražotas vides jomai 
paredzētas preces un sniegti šāda veida 
pakalpojumi, kā arī tiks izmantots 
energotaupības potenciāls; atzīmē — lai 
atbalstītu augstvērtīgu darba vietu 
radīšanu sabiedrības turpmāko problēmu 
risināšanai Eiropai ir jāmobilizē visi 
politikas virzieni un instrumenti, kas 
pieejami ES līmenī, piemēram, iekšējais 
tirgus, vides un klimata politika, 
pētniecība un izstrāde, tirdzniecības un 
konkurences politika, kā arī MVU 
attīstīšana;

Or. en
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Grozījums Nr. 10
Anna Rosbach

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2a. uzsver — lai gan rūpniecisko rajonu 
restrukturizācija var būt izmaksu ziņā 
sadārdzināts pasākums, tā ir jāizdara pēc 
iespējas neitrāli no budžeta viedokļa, t.i. 
mobilizējot jau pieejamos fondus un 
atbalsta mehānismus;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Linda McAvan

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2a. atzīmē, ka daudzi rūpnieciskie rajoni 
ir spējuši radīt zaļās darba vietas, 
nodrošinot finansiālus stimulus lieliem 
uzņēmumiem, lai tie pārceltos uz attiecīgo 
rajonu vai paliktu tajā; mudina Eiropas 
Komisiju joprojām dot iespēju vietējām 
varas iestādēm piešķirt valsts atbalstu 
lieliem uzņēmumiem, un neatsaukt šo 
iespēju pamatnostādnēs par valsts 
atbalstu reģioniem  2014- 2020. gadā;  

Or. en

Grozījums Nr. 12
Kartika Tamara Liotard

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

2a. uzsver, ka, veltot uzmanību 
pievienotajai vērtībai visās sabiedrības 
daļās, būtu iespējams pieņemt un 
pilnveidot stratēģijas, varētu stimulēt 
sabiedrības ikvienu daļu, lai tā kļūtu par 
inovāciju un izaugsmes avotu, un tādējādi 
varētu risināt sabiedrības problēmas; 
ikviena reģionālā stratēģija 
rūpnieciskajiem rajoniem, kas neņem 
vērā vecuma un dzimuma atšķirības, var 
novest pie uzņēmējdarbības iespēju 
zaudēšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Vladko Todorov Panayotov

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka reģionālajās stratēģijās 
rūpniecības rajoniem ir jo īpaši jāparedz 
zemes un ūdens attīrīšana, un tāpēc tajās
būtu jāparedz pasākumi, kas atbalsta 
Atkritumu pamatdirektīvas un Ūdens 
pamatdirektīvas mērķu sasniegšanu;

3. uzsver, ka reģionālajās stratēģijās 
rūpniecības rajoniem ir jo īpaši jāparedz
pasākumi zemes, ūdens, gaisa kvalitātes 
aizsardzībai, lai nosargātu reģionālo un
vietējo bioloģisko daudzveidību un dabas 
resursus; uzsver, ka tāpēc reģionālajās 
stratēģijās būtu jāparedz pasākumi, kas 
atbalsta Atkritumu pamatdirektīvas, Ūdens 
pamatdirektīvas un Gaisa kvalitātes 
direktīvas mērķu sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Anna Rosbach

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka reģionālajās stratēģijās 
rūpniecības rajoniem ir jo īpaši jāparedz 
zemes un ūdens attīrīšana, un tāpēc tajās 
būtu jāparedz pasākumi, kas atbalsta 
Atkritumu pamatdirektīvas un Ūdens 
pamatdirektīvas mērķu sasniegšanu;

3. uzsver, ka reģionālajās stratēģijās 
rūpniecības rajoniem ir jo īpaši jāparedz 
zemes un ūdens attīrīšana, lai videi kaitīgas 
vielas neturpinātu noplūst dabā; un tāpēc 
tajās būtu jāparedz pasākumi, kas atbalsta 
Atkritumu pamatdirektīvas un Ūdens 
pamatdirektīvas mērķu sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Andrés Perelló Rodríguez

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka reģionālajās stratēģijās 
rūpniecības rajoniem ir jo īpaši jāparedz 
zemes un ūdens attīrīšana, un tāpēc tajās 
būtu jāparedz pasākumi, kas atbalsta 
Atkritumu pamatdirektīvas un Ūdens 
pamatdirektīvas mērķu sasniegšanu;

3. uzsver, ka reģionālajās stratēģijās 
rūpniecības rajoniem ir jo īpaši jāparedz
zemes un ūdens attīrīšana, un tāpēc tajās 
būtu jāparedz pasākumi, kas atbalsta 
Atkritumu pamatdirektīvas un Ūdens 
pamatdirektīvas mērķu sasniegšanu;
turklāt šīm stratēģijām jācenšas aizsargāt 
un saglābt vidi un konkrētās vietas, 
vienlaikus nodrošinot augstāka līmeņa 
vides aizsardzību un ilgtspējību;

Or. es

Grozījums Nr. 16
Vladko Todorov Panayotov

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka ir svarīgi, lai stratēģijās 
rūpniecības rajoniem tiktu paredzēta 

4. uzskata, ka ir svarīgi, lai stratēģijās 
rūpniecības rajoniem tiktu paredzēta 
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integrēta pieeja transporta iespējām uz un 
no šādiem rajoniem, gan attiecībā uz 
izejvielām, precēm, gan personālu, un 
tādējādi būtu iespējams samazināt 
rūpniecisko rajonu ietekmi uz vidi;

integrēta pieeja transporta iespējām uz un 
no šādiem rajoniem, gan attiecībā uz 
izejvielām, precēm, gan personālu, gan 
attiecībā uz nepieciešamo 
infrastruktūru — esošo un plānoto, un 
tādējādi būtu iespējams samazināt 
rūpniecisko rajonu ietekmi uz vidi, kā arī 
nodrošināt ka, aizsargājot dabas resursus 
un kapitālu, tiek apmierinātas arī 
kopienas vajadzības;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Anna Rosbach

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka ir svarīgi, lai stratēģijās 
rūpniecības rajoniem tiktu paredzēta 
integrēta pieeja transporta iespējām uz un 
no šādiem rajoniem, gan attiecībā uz 
izejvielām, precēm, gan personālu, un 
tādējādi būtu iespējams samazināt 
rūpniecisko rajonu ietekmi uz vidi;

4. uzskata, ka ir svarīgi, lai stratēģijās 
rūpniecības rajoniem tiktu paredzēta 
integrēta pieeja transporta iespējām uz un 
no šādiem rajoniem, gan attiecībā uz 
izejvielām, precēm, gan  personālu, un 
tādējādi būtu iespējams samazināt 
rūpniecisko rajonu ietekmi uz vidi, kā arī 
pozitīvi ietekmēt sabiedrības veselību;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Jolanta Emilia Hibner

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka ir svarīgi, lai stratēģijās 
rūpniecības rajoniem tiktu paredzēta 
integrēta pieeja transporta iespējām uz un 
no šādiem rajoniem, gan attiecībā uz 

4. uzskata, ka ir svarīgi, lai stratēģijās 
rūpniecības rajoniem tiktu paredzēta 
integrēta pieeja ilgtspējīgām transporta 
iespējām uz un no šādiem rajoniem, gan 
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izejvielām, precēm, gan personālu, un 
tādējādi būtu iespējams samazināt 
rūpniecisko rajonu ietekmi uz vidi;

attiecībā uz izejvielām, precēm, gan
personālu, un tādējādi būtu iespējams 
samazināt rūpniecisko rajonu un pilsētu 
teritoriju ietekmi uz vidi;

Or. pl

Grozījums Nr. 19
Anna Rosbach

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4a. uzskata, ka izšķiroši svarīgi  vides 
uzlabošanai rūpnieciskajos rajonos ir 
pievērst lielāku uzmanību paraugpraksei 
un veicinot tās izplatību tādās jomās kā 
transportēšana, izmantojot iekšējos ūdens 
ceļus, okeānu, dzelzceļa preču 
pārvadājumus un viedās izplatīšanas 
centrus un tīklus; 

Or. en

Grozījums Nr. 20
Vladko Todorov Panayotov

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, cik svarīga ir SEVESO III 
direktīvas efektīva transponēšana 
dalībvalstīs, lai nodrošinātu, ka 
apdraudējums iedzīvotājiem, kas dzīvo 
netālu no attiecīgiem rūpnieciskajiem 
rajoniem, tiktu samazināts, un lai viņiem
būtu pieejama pienācīga informācija par
iespējamo apdraudējumu, un viņi tiktu 
vairāk iesaistīti lēmumu pieņemšanā par 
zemes izmantojumu.

5. uzsver, cik svarīga ir SEVESO III 
direktīvas efektīva transponēšana 
dalībvalstīs, lai nodrošinātu, ka 
apdraudējums iedzīvotājiem, kas dzīvo 
netālu no attiecīgiem rūpnieciskajiem 
rajoniem, tiktu samazināts, lai 
iedzīvotājiem būtu pieejama pienācīga 
informācija par iespējamiem 
apdraudējumiem, un viņi tiktu vairāk 
iesaistīti lēmumu pieņemšanā par zemes 
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izmantojumu, tādējādi panākot, ka 
plānošanas lēmumi šajā jomā kļūtu 
ilgtspējīgāki un tiktu novērsti iespējamie 
kompromisi starp sociālajiem, 
ekonomiskajiem un vides mērķiem un šo 
jomu vajadzībām;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Anna Rosbach

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, cik svarīga ir SEVESO III 
direktīvas efektīva transponēšana 
dalībvalstīs, lai nodrošinātu, ka 
apdraudējums iedzīvotājiem, kas dzīvo 
netālu no attiecīgiem rūpnieciskajiem 
rajoniem, tiktu samazināts, un lai viņiem 
būtu pieejama pienācīga informācija par 
iespējamo apdraudējumu, un viņi tiktu 
vairāk iesaistīti lēmumu pieņemšanā par 
zemes izmantojumu.

5. uzsver, cik svarīga ir SEVESO III 
direktīvas efektīva transponēšana 
dalībvalstīs, lai nodrošinātu, ka 
apdraudējums iedzīvotājiem, kas dzīvo 
netālu no attiecīgiem rūpnieciskajiem 
rajoniem, tiktu samazināts, lai viņiem būtu 
pieejama pienācīga informācija par 
iespējamo apdraudējumu, un viņi tiktu 
vairāk iesaistīti lēmumu pieņemšanā par 
zemes izmantojumu; šajā sakarā aicina 
apmainīties ar paraugpraksi attiecībā uz 
to, kā vislabāk nodalīt rūpnieciskās 
teritorijas no apdzīvotajām teritorijām;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Andrés Perelló Rodríguez

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, cik svarīga ir SEVESO III 
direktīvas efektīva transponēšana 
dalībvalstīs, lai nodrošinātu, ka 

5. uzsver, cik svarīga ir SEVESO III 
direktīvas efektīva transponēšana 
dalībvalstīs, lai nodrošinātu, ka 
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apdraudējums iedzīvotājiem, kas dzīvo 
netālu no attiecīgiem rūpnieciskajiem 
rajoniem, tiktu samazināts, un lai viņiem 
būtu pieejama pienācīga informācija par 
iespējamo apdraudējumu, un viņi tiktu 
vairāk iesaistīti lēmumu pieņemšanā par 
zemes izmantojumu.

apdraudējums iedzīvotājiem, kas dzīvo 
netālu no attiecīgiem rūpnieciskajiem 
rajoniem, tiktu samazināts, un lai viņiem 
būtu pieejama pienācīga informācija par 
iespējamo apdraudējumu, un viņi tiktu 
vairāk iesaistīti lēmumu pieņemšanā par 
zemes izmantojumu; visbeidzot, iestājas 
par viedokli, ka saskaņā ar ES tiesību 
aktiem jāmudina reģionālās pašvaldības 
izstrādāt iepriekšminētās stratēģijas 
sadarbībā ar grupām un asociācijām, kas 
pārstāv iedzīvotājus, tādējādi iesākot 
visaptverošu  lēmumu pieņemšanas 
procesu, kurā šīs grupas un asociācijas 
visos reformas procesa posmos būs 
pilntiesīgi partneri, jo šajā procesā 
plašākai sabiedrībai ir jābūt iesaistītai;

Or. es

Grozījums Nr. 23
Anna Rosbach

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5a. atzīmē, ka bijušās un novecojušās 
rūpnieciskās teritorijas slēpj sevī lielas 
iespējas energoefektivitātes uzlabošanai, 
piemērojot modernās tehnoloģijas un 
būvniecības standartus, un tas sniegs 
labumu gan reģionālajai ekonomikai, gan 
videi; 

Or. en

Grozījums Nr. 24
Anna Rosbach

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums
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5b. norāda uz iespēju iegūt līdzekļus videi 
draudzīgiem ieguldījumiem, pārdodot 
bijušos rūpnieciskos īpašumus pircējiem 
pievilcīgās vietās, piemēram, ostu 
teritorijās, upju krastos utt.; tādējādi tiktu 
samazināta nepieciešamība pēc publiskā 
finansējuma;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Zbigniew Ziobro

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5a. uzskata, ka pamatotos gadījumos un 
pēc apspriešanās ar Eiropas Komisiju 
dalībvalstīm ir jādod iespēja uz laiku 
apturēt CO2 un siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanas mērķu īstenošanu;

Or. pl


