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Emenda 1
Zbigniew Ziobro

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Ifakkar li l-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u l-Fond ta' 
Koeżjoni qegħdin biex jikkontribwixxu, 
flimkien mal-fondi nazzjonali, ħalli ssir 
implimentazzjoni aktar malajr tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-enerġija 
rinnovabbli u l-effiċjenza enerġetika; 
jappoġġa, għalhekk, il-promozzjoni tal-
effiċjenza enerġetika u ekonomija 
b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju mill-
awtoritajiet lokali u reġjonali;

1. Ifakkar li l-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u l-Fond ta' 
Koeżjoni huma maħsuba biex 
jikkontribwixxu, flimkien mal-fondi 
nazzjonali, ħalli ssir implimentazzjoni 
aktar malajr tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar 
l-enerġija rinnovabbli u l-effiċjenza 
enerġetika;

Or. pl

Emenda 2
Tadeusz Cymański

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Ifakkar li l-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u l-Fond ta' 
Koeżjoni qegħdin biex jikkontribwixxu, 
flimkien mal-fondi nazzjonali, ħalli ssir 
implimentazzjoni aktar malajr tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-enerġija 
rinnovabbli u l-effiċjenza enerġetika;
jappoġġa, għalhekk, il-promozzjoni tal-
effiċjenza enerġetika u ekonomija 
b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju mill-
awtoritajiet lokali u reġjonali;

1. Ifakkar li l-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u l-Fond ta' 
Koeżjoni huma addizzjonali għall-fondi
nazzjonali, u huma maħsuba biex 
jikkontribwixxu ħalli tintlaħaq il-koeżjoni 
ekonomika u soċjali permezz tal-
investiment fl-iżvilupp ta' reġjuni inqas 
żviluppati, inkluż billi tiġi żgurata s-
sigurtà tal-provvista tal-enerġija fl-UE 
kollha u jinħolqu l-impjiegi fil-livell 
lokali; jappoġġa, għalhekk, il-promozzjoni 
mill-awtoritajiet lokali u reġjonali tas-sorsi 
kollha tal-enerġija b'emissjonijiet baxxi 
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tal-karbonju, inklużi sorsi ta' natura 
temporanja, bħall-gass tas-shale;

Or. pl

Emenda 3
Vladko Todorov Panayotov

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Ifakkar li l-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u l-Fond ta' 
Koeżjoni qegħdin biex jikkontribwixxu, 
flimkien mal-fondi nazzjonali, ħalli ssir 
implimentazzjoni aktar malajr tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-enerġija 
rinnovabbli u l-effiċjenza enerġetika; 
jappoġġa, għalhekk, il-promozzjoni tal-
effiċjenza enerġetika u ekonomija 
b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju mill-
awtoritajiet lokali u reġjonali;

1. Ifakkar li l-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond ta' 
Koeżjoni u l-Fondi Strutturali qegħdin 
biex jikkontribwixxu, flimkien mal-fondi 
nazzjonali, ħalli ssir implimentazzjoni 
aktar malajr tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar 
l-enerġija rinnovabbli u l-effiċjenza 
enerġetika; jappoġġa, għalhekk, il-
promozzjoni tal-effiċjenza enerġetika u 
tar-riżorsi, ta' strateġiji ta' żvilupp 
kosteffikaċi fuq perjodu twil u ta'
ekonomija b'emissjonijiet baxxi tal-
karbonju, ibbażati fuq mudelli aktar 
sostenibbli ta' produzzjoni u ta' konsum,
mill-awtoritajiet lokali u reġjonali;

Or. en

Emenda 4
Jolanta Emilia Hibner

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Ifakkar li l-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u l-Fond ta' 
Koeżjoni qegħdin biex jikkontribwixxu, 
flimkien mal-fondi nazzjonali, ħalli ssir 
implimentazzjoni aktar malajr tal-

1. Ifakkar li l-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u l-Fond ta' 
Koeżjoni huma maħsuba biex 
jikkontribwixxu, flimkien mal-fondi 
nazzjonali, fost affarijiet oħra, ħalli ssir 
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leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-enerġija 
rinnovabbli u l-effiċjenza enerġetika;
jappoġġa, għalhekk, il-promozzjoni tal-
effiċjenza enerġetika u ekonomija 
b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju mill-
awtoritajiet lokali u reġjonali;

implimentazzjoni aktar malajr tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-enerġija 
rinnovabbli u l-effiċjenza enerġetika;
jappoġġa, għalhekk, il-promozzjoni tal-
effiċjenza enerġetika u ekonomija 
ekoloġika mill-awtoritajiet lokali u 
reġjonali;

Or. pl

Emenda 5
Linda McAvan

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jenfasizza li appoġġ għal rinnovament 
tal-bini effiċjenti fl-enerġija b'mod 
partikolari jgħin lir-reġjuni jnaqqsu l-
emissjonijiet tal-karbonju, joħloq impjiegi 
lokali, u jiffranka l-flus tal-konsumaturi 
fuq il-kontijiet tat-tisħin;

Or. en

Emenda 6
Tadeusz Cymański

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jinnota li l-awtoritajiet lokali u reġjonali 
f'żoni industrijali għandhom ifittxu li 
jisfruttaw sinerġiji bejn fondi nazzjonali u 
fondi pubbliċi tal-UE u l-investiment privat 
fl-iffinanzjar ta' proġetti tal-enerġija, bħala 
mezz biex jappoġġaw l-innovazzjoni, ir-
riċerka u l-iżvilupp; jemmen li żieda fl-
investiment pubbliku u privat fl-aġenda 
ekoloġika f'żoni industrijali tista' tiġġenera 

2. Jinnota li l-awtoritajiet lokali u reġjonali 
f'żoni industrijali għandhom ifittxu li 
jisfruttaw sinerġiji bejn fondi nazzjonali u 
fondi pubbliċi tal-UE u l-investiment privat 
fl-iffinanzjar ta' proġetti tal-enerġija, bħala 
mezz li jiżgura s-sigurtà tal-provvista u 
biex jappoġġaw l-innovazzjoni, ir-riċerka u 
l-iżvilupp; jemmen li żieda fl-investiment 
pubbliku u privat f'żoni industrijali tista' 
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l-impjiegi u t-tkabbir permezz ta'
teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi tal-
karbonju, l-enerġija rinnovabbli u 
prodotti u servizzi ambjentali;

tiġġenera l-impjiegi u t-tkabbir 
ekonomiku;

Or. pl

Emenda 7
Jolanta Emilia Hibner

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jinnota li l-awtoritajiet lokali u reġjonali 
f'żoni industrijali għandhom ifittxu li 
jisfruttaw sinerġiji bejn fondi nazzjonali u 
fondi pubbliċi tal-UE u l-investiment privat 
fl-iffinanzjar ta' proġetti tal-enerġija, bħala 
mezz biex jappoġġaw l-innovazzjoni, ir-
riċerka u l-iżvilupp; jemmen li żieda fl-
investiment pubbliku u privat fl-aġenda 
ekoloġika f'żoni industrijali tista' tiġġenera 
l-impjiegi u t-tkabbir permezz ta' 
teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi tal-
karbonju, l-enerġija rinnovabbli u prodotti 
u servizzi ambjentali;

2. Jinnota li l-awtoritajiet lokali u reġjonali 
f'żoni industrijali għandhom ifittxu li 
jisfruttaw sinerġiji bejn fondi nazzjonali u 
fondi pubbliċi tal-UE u l-investiment privat 
fl-iffinanzjar ta' proġetti tal-enerġija, bħala 
mezz biex jappoġġaw l-innovazzjoni, ir-
riċerka u l-iżvilupp; jemmen li żieda fl-
investiment pubbliku u privat fl-aġenda 
ekoloġika f'żoni industrijali tista' tiġġenera 
l-impjiegi u t-tkabbir permezz tal-
ekoinnovazzjoni, ta' teknoloġiji 
ambjentali, l-enerġija rinnovabbli u l-
iżvilupp ta' prodotti u ta' suq tas-servizzi
ambjentali;

Or. pl

Emenda 8
Zbigniew Ziobro

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jinnota li l-awtoritajiet lokali u reġjonali 
f'żoni industrijali għandhom ifittxu li 
jisfruttaw sinerġiji bejn fondi nazzjonali u 
fondi pubbliċi tal-UE u l-investiment privat 

2. Jinnota li l-awtoritajiet lokali u reġjonali 
f'żoni industrijali għandhom ifittxu li 
jisfruttaw sinerġiji bejn fondi nazzjonali u 
fondi pubbliċi tal-UE u l-investiment privat 
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fl-iffinanzjar ta' proġetti tal-enerġija, bħala 
mezz biex jappoġġaw l-innovazzjoni, ir-
riċerka u l-iżvilupp; jemmen li żieda fl-
investiment pubbliku u privat fl-aġenda 
ekoloġika f'żoni industrijali tista' tiġġenera 
l-impjiegi u t-tkabbir permezz ta' 
teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi tal-
karbonju, l-enerġija rinnovabbli u prodotti 
u servizzi ambjentali;

fl-iffinanzjar ta' proġetti tal-enerġija, bħala 
mezz biex jappoġġaw l-innovazzjoni, ir-
riċerka u l-iżvilupp; jemmen li żieda fl-
investiment privat fl-aġenda ekoloġika 
f'żoni industrijali tista' tiġġenera l-impjiegi 
u t-tkabbir permezz ta' teknoloġiji 
b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju, l-
enerġija rinnovabbli u prodotti u servizzi 
ambjentali;

Or. pl

Emenda 9
Vladko Todorov Panayotov

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jinnota li l-awtoritajiet lokali u reġjonali 
f'żoni industrijali għandhom ifittxu li 
jisfruttaw sinerġiji bejn fondi nazzjonali u 
fondi pubbliċi tal-UE u l-investiment privat 
fl-iffinanzjar ta' proġetti tal-enerġija, bħala 
mezz biex jappoġġaw l-innovazzjoni, ir-
riċerka u l-iżvilupp; jemmen li żieda fl-
investiment pubbliku u privat fl-aġenda 
ekoloġika f'żoni industrijali tista' tiġġenera 
l-impjiegi u t-tkabbir permezz ta' 
teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi tal-
karbonju, l-enerġija rinnovabbli u prodotti 
u servizzi ambjentali;

2. Jinnota li l-awtoritajiet lokali u reġjonali 
f'żoni industrijali għandhom ifittxu li 
jisfruttaw sinerġiji bejn fondi nazzjonali u 
fondi pubbliċi tal-UE u l-investiment privat 
fl-iffinanzjar ta' proġetti tal-enerġija u 
infrastrutturali, bħala mezz biex 
jappoġġaw l-innovazzjoni, ir-riċerka u l-
iżvilupp; jemmen li żieda fl-investiment 
pubbliku u privat fl-aġenda ekoloġika 
f'żoni industrijali tista' tiġġenera l-impjiegi 
u t-tkabbir permezz ta' teknoloġiji 
b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju, 
teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli,
prodotti u servizzi ambjentali u billi jiġi 
sfruttat il-potenzjal tal-effiċjenza 
enerġetika; jinnota li l-Ewropa teħtieġ 
timmobilizza l-politiki u l-istrumenti 
kollha li għandha għad-dispożizzjoni 
tagħha fil-livell tal-UE, bħas-suq intern, 
il-politika ambjentali u tal-klima, ir-
riċerka u l-innovazzjoni, il-politika tal-
kummerċ u tal-kompetizzjoni kif ukoll l-
iżvilupp tal-SMEs, biex tħeġġeġ impjiegi 
ta' valur għoli ħalli jingħelbu l-isfidi 
futuri tas-soċjetà. 
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Or. en

Emenda 10
Anna Rosbach

Abbozz ta' opinjoni
paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jenfasizza li filwaqt li r-ristrutturar 
taż-żoni industrijali jista' jiswa l-flus dan 
għandu safejn hu possibbli jsir b'mod li 
ma jħallix impatt fuq il-baġit, i.e. billi jiġu 
utilizzati fondi u mekkaniżmi ta' appoġġ li 
diġà jeżistu;

Or. en

Emenda 11
Linda McAvan

Abbozz ta' opinjoni
paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jinnota li ħafna reġjuni industrijali 
rnexxilhom joħolqu impjiegi ħodor billi 
jagħtu inċentivi finanzjarji lil ditti kbar 
f'industriji sostenibbli biex jirrilokaw jew 
jibqgħu fiż-żona tagħhom; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni Ewropea tkompli tippermetti 
l-awtoritajiet lokali jagħtu għajnuna tal-
istat lil ditti kbar, u li ma tirtirax din l-
għażla fil-Linji Gwida għall-Għajnuna 
Reġjonali mill-Istat tal-2014-2020;

Or. en

Emenda 12
Kartika Tamara Liotard
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Abbozz ta' opinjoni
paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jenfasizza li jekk tingħata attenzjoni 
fuq il-valur miżjud li toffri kull sezzjoni 
tal-popolazzjoni, hu possibbli li jiġu 
adattati u msaħħa l-istrateġiji, kull 
sezzjoni tiġi stimulata bħala sors ta' 
innovazzjoni u tkabbir filwaqt li jistgħu 
jiġu indirizzati l-isfidi tas-soċjetà. Kull 
strateġija reġjonali għal żoni industrijali li 
ma tqisx id-differenzi tal-età u tal-ġeneru 
tista' twassal biex jintilfu opportunitajiet li 
joffri l-kamp ekonomiku;

Or. en

Emenda 13
Vladko Todorov Panayotov

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jenfasizza li strateġiji reġjonali għaż-
żoni industrijali għandhom jinkludu, bħala 
punt fokali, ir-rijabilitazzjoni tal-art u t-
trattament tal-ilma, filwaqt li l-istrateġiji 
reġjonali għandhom għalhekk jikkunsidraw 
miżuri li jappoġġaw l-għanijiet u l-objettivi 
tad-Direttiva Qafas dwar l-Iskart u d-
Direttiva Qafas dwar l-Ilma;

3. Jenfasizza li strateġiji reġjonali għaż-
żoni industrijali għandhom jinkludu, bħala 
punt fokali, miżuri li jipproteġu l-art, l-
ilma, il-kwalità tal-arja, li 
jissalvagwardaw il-bijodiversità reġjonali 
u lokali u r-riżorsi naturali; jenfasizza li l-
istrateġiji reġjonali għandhom għalhekk 
jikkunsidraw miżuri li jappoġġaw l-
għanijiet u l-objettivi tad-Direttiva Qafas 
dwar l-Iskart, id-Direttiva Qafas dwar l-
Ilma u d-Direttiva dwar il-Kwalità tal-
Arja.

Or. en
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Emenda 14
Anna Rosbach

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jenfasizza li strateġiji reġjonali għaż-
żoni industrijali għandhom jinkludu, bħala 
punt fokali, ir-rijabilitazzjoni tal-art u t-
trattament tal-ilma, filwaqt li l-istrateġiji 
reġjonali għandhom għalhekk jikkunsidraw 
miżuri li jappoġġaw l-għanijiet u l-objettivi 
tad-Direttiva Qafas dwar l-Iskart u d-
Direttiva Qafas dwar l-Ilma;

3. Jenfasizza li strateġiji reġjonali għaż-
żoni industrijali għandhom jinkludu, bħala 
punt fokali, ir-rijabilitazzjoni tal-art u t-
trattament tal-ilma, sabiex sustanzi li 
jagħmlu ħsara lill-ambjent ma jkomplux 
inixxu fin-natura; filwaqt li l-istrateġiji 
reġjonali għandhom għalhekk jikkunsidraw 
miżuri li jappoġġaw l-għanijiet u l-objettivi 
tad-Direttiva Qafas dwar l-Iskart u d-
Direttiva Qafas dwar l-Ilma;

Or. en

Emenda 15
Andrés Perelló Rodríguez

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jenfasizza li strateġiji reġjonali għaż-
żoni industrijali għandhom jinkludu, bħala 
punt fokali, ir-rijabilitazzjoni tal-art u t-
trattament tal-ilma, filwaqt li l-istrateġiji 
reġjonali għandhom għalhekk jikkunsidraw 
miżuri li jappoġġaw l-għanijiet u l-objettivi 
tad-Direttiva Qafas dwar l-Iskart u d-
Direttiva Qafas dwar l-Ilma;

3. Jenfasizza li strateġiji reġjonali għaż-
żoni industrijali għandhom jinkludu, bħala 
punt fokali, ir-rijabilitazzjoni tal-art u t-
trattament tal-ilma, filwaqt li l-istrateġiji 
reġjonali għandhom għalhekk jikkunsidraw 
miżuri li jappoġġaw l-għanijiet u l-objettivi 
tad-Direttiva Qafas dwar l-Iskart u d-
Direttiva Qafas dwar l-Ilma. Dawn l-
istrateġiji iridu, barra minn hekk, ifittxu li 
jipproteġu u jikkonservaw l-ambjent u l-
ispazji fiżiċi, u fl-istess ħin jiżguraw livell 
ogħla ta' effiċjenza u ta' sostenibbiltà 
ambjentali;

Or. es
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Emenda 16
Vladko Todorov Panayotov

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jemmen li hu importanti li l-istrateġiji 
għal żoni industrijali jinkludu approċċ 
integrat dwar il-possibilitajiet tat-trasport 
minn u lejn iż-żoni, tal-materja prima, tal-
prodotti u tal-persunal, u li dan jista' jgħin 
biex jitnaqqas l-impatt ambjentali taż-żoni 
industrijali;

4. Jemmen li hu importanti li l-istrateġiji 
għal żoni industrijali jinkludu approċċ 
integrat dwar il-possibilitajiet tat-trasport 
minn u lejn iż-żoni, tal-materja prima, tal-
prodotti u tal-persunal, kif ukoll l-
infrastruttura meħtieġa, kemm jekk 
eżistenti jew ippjanata, u li dan jista' jgħin 
biex jitnaqqas l-impatt ambjentali taż-żoni 
industrijali u biex jiżgura li l-ħtiġijiet tal-
komunità jintlaħqu b'mod simultanju 
filwaqt li jiġu salvagwardati r-riżorsi 
naturali u l-kapital.

Or. en

Emenda 17
Anna Rosbach

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jemmen li hu importanti li l-istrateġiji 
għal żoni industrijali jinkludu approċċ 
integrat dwar il-possibilitajiet tat-trasport 
minn u lejn iż-żoni, tal-materja prima, tal-
prodotti u tal-persunal, u li dan jista' jgħin 
biex jitnaqqas l-impatt ambjentali taż-żoni 
industrijali;

4. Jemmen li hu importanti li l-istrateġiji 
għal żoni industrijali jinkludu approċċ 
integrat dwar il-possibilitajiet tat-trasport 
minn u lejn iż-żoni, tal-materja prima, tal-
prodotti u tal-persunal, u li dan jista' jgħin 
biex jitnaqqas l-impatt ambjentali taż-żoni 
industrijali kif ukoll itejjeb is-saħħa 
pubblika;

Or. en

Emenda 18
Jolanta Emilia Hibner
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jemmen li hu importanti li l-istrateġiji 
għal żoni industrijali jinkludu approċċ 
integrat dwar il-possibilitajiet tat-trasport 
minn u lejn iż-żoni, tal-materja prima, tal-
prodotti u tal-persunal, u li dan jista' jgħin 
biex jitnaqqas l-impatt ambjentali taż-żoni 
industrijali;

4. Jemmen li hu importanti li l-istrateġiji 
għal żoni industrijali jinkludu approċċ 
integrat dwar il-possibilitajiet sostenibbli 
tat-trasport minn u lejn iż-żoni, tal-materja 
prima, tal-prodotti u tal-persunal, u li dan 
jista' jgħin biex jitnaqqas l-impatt 
ambjentali taż-żoni industrijali u urbani;

Or. pl

Emenda 19
Anna Rosbach

Abbozz ta' opinjoni
paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jemmen li hu essenzjali li tiżdied l-
attenzjoni u l-promozzjoni tal-aħjar 
prattika dwar it-trasport li juża l-passaġġi 
fuq l-ilma interni, it-trasport fl-oċean, it-
trasport tal-prodotti bil-ferrovija u ċentri 
u netwerks ta' distribuzzjoni intelliġenti 
biex jitjieb l-ambjent taż-żoni industrijali 
reġjonali;

Or. en

Emenda 20
Vladko Todorov Panayotov

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jenfasizza l-importanza ta' traspożizzjoni 5. Jenfasizza l-importanza ta' traspożizzjoni 
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effettiva mill-Istati Membri tad-Direttiva 
SEVESO III, sabiex ikun żgurat li jkunu 
minimizzati r-riskji possibbli għaċ-ċittadini 
qrib reġjuni industrijali kkonċernati, li 
dawn ikollhom informazzjoni adegwata 
dwar kwalunkwe riskju possibbli, u li 
jkunu involuti aktar fid-deċiżjonijiet tal-
ippjanar dwar l-użu tal-art.

effettiva mill-Istati Membri tad-Direttiva 
SEVESO III, sabiex ikun żgurat li jkunu 
minimizzati r-riskji possibbli għaċ-ċittadini 
li jgħixu qrib reġjuni industrijali 
kkonċernati, li ċ-ċittadini jkollhom
informazzjoni adegwata dwar kwalunkwe 
riskji possibbli, u li jkunu involuti aktar 
fid-deċiżjonijiet tal-ippjanar dwar l-użu tal-
art bil-għan li dawn id-deċiżjonijiet ta' 
ppjanar ikunu aktar sostenibbli u 
jimminimizzaw kompromessi potenzjali 
bejn l-objettivi u l-ħtiġijiet soċjali, 
ekonomiċi u ambjentali.

Or. en

Emenda 21
Anna Rosbach

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jenfasizza l-importanza ta' traspożizzjoni 
effettiva mill-Istati Membri tad-Direttiva 
SEVESO III, sabiex ikun żgurat li jkunu 
minimizzati r-riskji possibbli għaċ-ċittadini 
qrib reġjuni industrijali kkonċernati, li 
dawn ikollhom informazzjoni adegwata 
dwar kwalunkwe riskju possibbli, u li 
jkunu involuti aktar fid-deċiżjonijiet tal-
ippjanar dwar l-użu tal-art.

5. Jenfasizza l-importanza ta' traspożizzjoni 
effettiva mill-Istati Membri tad-Direttiva 
SEVESO III, sabiex ikun żgurat li jkunu 
minimizzati r-riskji possibbli għaċ-ċittadini 
qrib reġjuni industrijali kkonċernati, li 
dawn ikollhom informazzjoni adegwata 
dwar kwalunkwe riskju possibbli, u li 
jkunu involuti aktar fid-deċiżjonijiet tal-
ippjanar dwar l-użu tal-art; jitlob biex isir 
skambju tal-aħjar prattika dwar kif l-
aħjar jiġu separati żoni industrijali u 
residenzjali fir-rigward ta' dan;

Or. en

Emenda 22
Andrés Perelló Rodríguez

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jenfasizza l-importanza ta' traspożizzjoni 
effettiva mill-Istati Membri tad-Direttiva 
SEVESO III, sabiex ikun żgurat li jkunu 
minimizzati r-riskji possibbli għaċ-ċittadini 
qrib reġjuni industrijali kkonċernati, li 
dawn ikollhom informazzjoni adegwata 
dwar kwalunkwe riskju possibbli, u li 
jkunu involuti aktar fid-deċiżjonijiet tal-
ippjanar dwar l-użu tal-art.

5. Jenfasizza l-importanza ta' traspożizzjoni 
effettiva mill-Istati Membri tad-Direttiva 
SEVESO III, sabiex ikun żgurat li jkunu 
minimizzati r-riskji possibbli għaċ-ċittadini 
qrib reġjuni industrijali kkonċernati, li 
dawn ikollhom informazzjoni adegwata 
dwar kwalunkwe riskju possibbli, u li 
jkunu involuti aktar fid-deċiżjonijiet tal-
ippjanar dwar l-użu tal-art. Fl-aħħar nett, 
hu favur, bi qbil mal-liġi tal-UE, li l-
gvernijiet reġjonali jiġu mħeġġa jħejju l-
istrateġiji msemmija hawn fuq 
f'kooperazzjoni ma' gruppi u 
assoċjazzjonijiet li jirrappreżentaw iċ-
ċittadini bħala parti minn proċess 
trasversali ta' teħid ta' deċiżjonijiet li 
permezz tiegħu dawn tal-aħħar ikollhom 
rwoll sħiħ bħala sħab fl-istadji kollha ta' 
proċess ta' riforma li fih il-pubbliku 
ġenerali għandu jkun involut. 

Or. es

Emenda 23
Anna Rosbach

Abbozz ta' opinjoni
paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jinnota li ħafna żoni industrijali 
qodma u li m'għadhomx jintużaw joffru 
potenzjal kbir biex titjieb l-effiċjenza fl-
enerġija bl-applikazzjoni ta' teknoloġija u 
ta' standards tal-bini moderni u li 
minnhom jibbenefikaw kemm l-ekonomiji 
reġjonali kif ukoll l-ambjent; 

Or. en

Emenda 24
Anna Rosbach
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5b. Jiġbed l-attenzjoni għall-possibbiltà li 
jiġu akkwistati fondi għal investimenti 
ekoloġiċi billi jinbiegħu proprjetajiet 
industrijali preċedenti f'postijiet attraenti, 
i.e. f'żoni ta' portijiet, matul ix-xtajtiet ta' 
xmajjar, eċċ; u li b'dan il-mod tonqos il-
ħtieġa għal fondi pubbliċi;

Or. en

Emenda 25
Zbigniew Ziobro

Abbozz ta' opinjoni
paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jemmen li f'każijiet ġustifikati, u wara 
konsultazzjoni mal-Kummissjoni 
Ewropea, l-Istati Membri għandu 
jkollhom il-possibbiltà li jissospendu l-
miri ta' tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 u 
tal-gass b'effett serra.

Or. pl


