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Amendement 1
Zbigniew Ziobro

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling (EFRO) en het 
cohesiefonds in combinatie met nationale 
financiering moeten bijdragen aan een 
snellere tenuitvoerlegging van de EU-
wetgeving op het gebied van hernieuwbare 
energie en energie-efficiëntie; steunt 
daarom de promotie van energie-
efficiëntie en een koolstofarme economie 
door lokale en regionale overheden;

1. herinnert eraan dat het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling (EFRO) en het 
cohesiefonds in combinatie met nationale 
financiering moeten bijdragen aan een 
snellere tenuitvoerlegging van de EU-
wetgeving op het gebied van hernieuwbare 
energie en energie-efficiëntie;

Or. pl

Amendement 2
Tadeusz Cymański

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling (EFRO) en het 
cohesiefonds in combinatie met nationale 
financiering moeten bijdragen aan een 
snellere tenuitvoerlegging van de EU-
wetgeving op het gebied van hernieuwbare 
energie en energie-efficiëntie; steunt 
daarom de promotie van energie-efficiëntie 
en een koolstofarme economie door lokale 
en regionale overheden;

1. herinnert eraan dat het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling (EFRO) en het 
cohesiefonds in combinatie met nationale 
financiering moeten bijdragen tot het 
bereiken van een economische en sociale 
samenhang door te investeren in de 
minder ontwikkelde regio’s, onder andere 
door het waarborgen van de continuïteit 
van de energievoorziening in de hele EU 
en door het creëren van tewerkstelling op 
het lokale vlak, steunt in verband hiermee 
daarom de promotie door de lokale en 
regionale overheden van alle
koolstofarme energiebronnen, waaronder 
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bronnen van tijdelijke aard, zoals 
schaliegas;

Or. pl

Amendement 3
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling (EFRO) en
het cohesiefonds in combinatie met 
nationale financiering moeten bijdragen 
aan een snellere tenuitvoerlegging van de 
EU-wetgeving op het gebied van 
hernieuwbare energie en energie-
efficiëntie; steunt daarom de promotie van 
energie-efficiëntie en een koolstofarme 
economie door lokale en regionale 
overheden;

1. herinnert eraan dat het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling (EFRO), het 
Cohesiefonds en de structuurfondsen in 
combinatie met nationale financiering 
moeten bijdragen aan een snellere 
tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving op 
het gebied van hernieuwbare energie en 
energie-efficiëntie; steunt daarom de 
promotie van energie- en 
hulpbronnenefficiëntie, kostenbesparende 
langetermijnontwikkelingsstrategieën en 
een koolstofarme economie, op grond van 
duurzamere productie- en 
consumptiepatronen, door lokale en 
regionale overheden;

Or. en

Amendement 4
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling (EFRO) en het 
cohesiefonds in combinatie met nationale 
financiering moeten bijdragen aan een 
snellere tenuitvoerlegging van de EU-

1. herinnert eraan dat het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling (EFRO) en het 
cohesiefonds in combinatie met nationale 
financiering moeten bijdragen aan een 
snellere tenuitvoerlegging van de EU-
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wetgeving op het gebied van hernieuwbare 
energie en energie-efficiëntie; steunt 
daarom de promotie van energie-efficiëntie 
en een koolstofarme economie door lokale 
en regionale overheden;

wetgeving op het gebied van hernieuwbare 
energie en energie-efficiëntie; steunt 
daarom de promotie van energie-efficiëntie 
en een koolstofarme economie door lokale 
en regionale overheden;

Or. pl

Amendement 5
Linda McAvan

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat met name steun voor 
energieverantwoorde renovatie van 
gebouwen regio's zal helpen 
koolstofemissies te verminderen en lokale 
werkgelegenheid te scheppen en 
consumenten geld zal helpen besparen op 
hun verwarmingsrekeningen; 

Or. en

Amendement 6
Tadeusz Cymański

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat lokale en regionale 
overheden in industriegebieden er bij de 
financiering van energieprojecten naar 
moeten streven gebruik te maken van 
synergieën tussen publieke nationale en 
EU-middelen enerzijds en particuliere 
investeringen anderzijds; is van oordeel dat 
grotere openbare en particuliere 
investeringen in de groene agenda in 
industriegebieden de werkgelegenheid en 

2. merkt op dat lokale en regionale 
overheden in industriegebieden er bij de 
financiering van energieprojecten, om de 
energievoorziening te verzekeren, naar 
moeten streven gebruik te maken van 
synergieën tussen publieke nationale en 
EU-middelen enerzijds en particuliere 
investeringen anderzijds; is van oordeel dat 
de grotere openbare en particuliere 
investeringen in industriegebieden kunnen 
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groei kunnen bevorderen via koolstofarme 
technologieën, hernieuwbare energie en 
milieugoederen en -diensten;

bijdragen tot de verbetering van de 
tewerkstelling en de economische groei
;

Or. pl

Amendement 7
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat lokale en regionale 
overheden in industriegebieden er bij de 
financiering van energieprojecten, om 
innovatie, onderzoek en ontwikkeling te 
steunen, naar moeten streven gebruik te 
maken van synergieën tussen publieke 
nationale en EU-middelen enerzijds en 
particuliere investeringen anderzijds; is van 
oordeel dat grotere openbare en particuliere 
investeringen in de groene agenda in 
industriegebieden de werkgelegenheid en 
groei kunnen bevorderen via koolstofarme
technologieën, hernieuwbare energie en 
milieugoederen en -diensten;

2. merkt op dat lokale en regionale 
overheden in industriegebieden er bij de 
financiering van energieprojecten, om 
innovatie, onderzoek en ontwikkeling te 
steunen, naar moeten streven gebruik te 
maken van synergieën tussen publieke 
nationale en EU-middelen enerzijds en 
particuliere investeringen anderzijds; is van 
oordeel dat grotere openbare en particuliere 
investeringen in de groene agenda in 
industriegebieden de werkgelegenheid en 
groei kunnen bevorderen via eco-innovatie, 
milieutechnologieën, hernieuwbare 
energie en de ontwikkeling van 
milieugoederen en -diensten;

Or. pl

Amendement 8
Zbigniew Ziobro

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat lokale en regionale 
overheden in industriegebieden er bij de 
financiering van energieprojecten, om 
innovatie, onderzoek en ontwikkeling te 

2. merkt op dat lokale en regionale 
overheden in industriegebieden er bij de 
financiering van energieprojecten, om 
innovatie, onderzoek en ontwikkeling te 
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steunen, naar moeten streven gebruik te 
maken van synergieën tussen publieke 
nationale en EU-middelen enerzijds en 
particuliere investeringen anderzijds; is van 
oordeel dat grotere openbare en 
particuliere investeringen in de groene 
agenda in industriegebieden de 
werkgelegenheid en groei kunnen 
bevorderen via koolstofarme 
technologieën, hernieuwbare energie en 
milieugoederen en -diensten;

steunen, naar moeten streven gebruik te 
maken van synergieën tussen publieke 
nationale en EU-middelen enerzijds en 
particuliere investeringen anderzijds; is van 
oordeel dat grotere particuliere 
investeringen in de groene agenda in 
industriegebieden de werkgelegenheid en 
groei kunnen bevorderen via koolstofarme 
technologieën, hernieuwbare energie en 
milieugoederen en -diensten;

Or. pl

Amendement 9
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat lokale en regionale 
overheden in industriegebieden er bij de 
financiering van energieprojecten naar 
moeten streven gebruik te maken van 
synergieën tussen publieke nationale en 
EU-middelen enerzijds en particuliere 
investeringen anderzijds; is van oordeel dat 
grotere openbare en particuliere 
investeringen in de groene agenda in 
industriegebieden de werkgelegenheid en 
groei kunnen bevorderen via koolstofarme 
technologieën, hernieuwbare energie en
milieugoederen en -diensten;

2. merkt op dat lokale en regionale 
overheden in industriegebieden er bij de 
financiering van energie- en 
infrastructuurprojecten naar moeten 
streven gebruik te maken van synergieën 
tussen publieke nationale en EU-middelen 
enerzijds en particuliere investeringen 
anderzijds; is van oordeel dat grotere 
openbare en particuliere investeringen in 
de groene agenda in industriegebieden de 
werkgelegenheid en groei kunnen 
bevorderen via koolstofarme 
technologieën, technologieën voor 
hernieuwbare energie, milieugoederen en -
diensten en middels de benutting van het 
potentieel aan energie-efficiëntie; merkt 
op dat Europa alle beleidsmechanismen 
en instrumenten die het op EU-niveau tot 
zijn beschikking heeft, moet mobiliseren, 
zoals het internemarkt-, milieu- en 
klimaatbeleid, onderzoek- en
innovatiebeleid, handels- en 
mededingingsbeleid alsook ontwikkeling 
van het mkb, ter bevordering van het 
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scheppen van hoogwaardige banen om 
het hoofd te bieden aan toekomstige 
maatschappelijke uitdagingen. 

Or. en

Amendement 10
Anna Rosbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept dat hoewel 
herstructurering van industriegebieden 
kostbaar kan zijn, dit zoveel mogelijk op 
een budgettair neutrale manier moet 
geschieden, namelijk door reeds 
bestaande fondsen en steunmechanismen 
aan te wenden;

Or. en

Amendement 11
Linda McAvan

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. merkt op dat tal van 
industriegebieden erin zijn geslaagd 
groene banen te scheppen aan de hand 
van financiële stimulansen aan grote 
bedrijven in duurzame sectoren om zich te 
verplaatsen of in hun gebied te blijven; 
dringt er bij de Europese Commissie op 
aan lokale overheden te blijven toestaan 
staatssteun aan grote bedrijven te 
verlenen en deze mogelijkheid niet uit de 
richtsnoeren voor regionale 
steunmaatregelen voor 2014-2020 te 
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halen; 

Or. en

Amendement 12
Kartika Tamara Liotard

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat door de klemtoon op 
de toegevoegde waarde van alle 
segmenten van de bevolking te leggen, 
strategieën kunnen worden aangepast en 
verbeterd, elk segment als een bron van 
innovatie en groei kan worden 
gestimuleerd en maatschappelijke 
uitdagingen kunnen worden aangepakt. 
Regionale strategieën voor 
industriegebieden die geen rekening 
houden met leeftijds- en 
genderverschillen, kunnen gemiste 
zakelijke kansen tot gevolg hebben.

Or. en

Amendement 13
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat het reinigen van grond en 
water het voornaamste onderdeel moet
vormen van regionale strategieën voor 
industriegebieden, en dat in het kader van 
deze strategieën daarom maatregelen 
moeten worden overwogen die bijdragen 
aan de doelstellingen van de kaderrichtlijn 
afvalstoffen en de kaderrichtlijn water;

3. benadrukt dat maatregelen ter 
bescherming van grond-, water- en 
luchtkwaliteit en ter behoud van regionale 
en lokale biodiversiteit en natuurlijke 
rijkdommen het voornaamste onderdeel 
moeten vormen van regionale strategieën 
voor industriegebieden; benadrukt dat in 
het kader van deze strategieën daarom 
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maatregelen moeten worden overwogen 
die bijdragen aan de doelstellingen van de 
kaderrichtlijn afvalstoffen, de 
kaderrichtlijn water en de 
luchtkwaliteitrichtlijn;

Or. en

Amendement 14
Anna Rosbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat het reinigen van grond en 
water het voornaamste onderdeel moet 
vormen van regionale strategieën voor 
industriegebieden, en dat in het kader van 
deze strategieën daarom maatregelen 
moeten worden overwogen die bijdragen 
aan de doelstellingen van de kaderrichtlijn 
afvalstoffen en de kaderrichtlijn water;

3. benadrukt dat het reinigen van grond en 
water, zodat milieuschadelijke stoffen niet 
meer in de natuur terechtkomen, het 
voornaamste onderdeel moet vormen van 
regionale strategieën voor 
industriegebieden; en dat in het kader van 
deze strategieën daarom maatregelen 
moeten worden overwogen die bijdragen 
aan de doelstellingen van de kaderrichtlijn 
afvalstoffen en de kaderrichtlijn water;

Or. en

Amendement 15
Andrés Perelló Rodríguez

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat het reinigen van grond en 
water het voornaamste onderdeel moet 
vormen van regionale strategieën voor 
industriegebieden, en dat in het kader van 
deze strategieën daarom maatregelen 
moeten worden overwogen die bijdragen 
aan de doelstellingen van de kaderrichtlijn 

3. benadrukt dat het reinigen van grond en 
water het voornaamste onderdeel moet 
vormen van regionale strategieën voor 
industriegebieden, en dat in het kader van 
deze strategieën daarom maatregelen 
moeten worden overwogen die bijdragen 
aan de doelstellingen van de kaderrichtlijn 
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afvalstoffen en de kaderrichtlijn water; afvalstoffen en de kaderrichtlijn water;
daarbij moeten de omgeving en de fysieke 
ruimte in stand worden gehouden en 
worden gerespecteerd en moet er naar 
gestreefd worden om deze in milieuopzicht 
efficiënter en duurzamer te maken;

Or. es

Amendement 16
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. acht het van groot belang dat strategieën 
voor industriegebieden een geïntegreerde 
aanpak omvatten voor 
vervoersmogelijkheden van en naar de 
gebieden, zowel met betrekking tot 
grondstoffen, goederen en werknemers, en 
meent dat dit kan helpen de ecologische 
voetafdruk van industriegebieden te 
verkleinen;

4. acht het van groot belang dat strategieën 
voor industriegebieden een geïntegreerde 
aanpak omvatten voor 
vervoersmogelijkheden van en naar de 
gebieden, met betrekking tot grondstoffen, 
goederen en werknemers, alsmede de 
nodige infrastructuur, hetzij de bestaande 
hetzij de toekomstige, en meent dat dit kan 
helpen de ecologische voetafdruk van 
industriegebieden te verkleinen en ervoor 
kan zorgen dat tegelijk met het behoud 
van natuurlijke rijkdommen en het 
natuurlijk kapitaal tegemoet wordt 
gekomen aan de lokale behoeften.

Or. en

Amendement 17
Anna Rosbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. acht het van groot belang dat strategieën 
voor industriegebieden een geïntegreerde 

4. acht het van groot belang dat strategieën 
voor industriegebieden een geïntegreerde 
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aanpak omvatten voor 
vervoersmogelijkheden van en naar de 
gebieden, zowel met betrekking tot 
grondstoffen, goederen en werknemers, en 
meent dat dit kan helpen de ecologische 
voetafdruk van industriegebieden te 
verkleinen;

aanpak omvatten voor 
vervoersmogelijkheden van en naar de 
gebieden, met betrekking tot grondstoffen, 
goederen en werknemers, en meent dat dit 
kan helpen de ecologische voetafdruk van 
industriegebieden te verkleinen en een 
positieve bijdrage kan leveren aan de 
volksgezondheid;

Or. en

Amendement 18
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. acht het van groot belang dat strategieën 
voor industriegebieden een geïntegreerde 
aanpak omvatten voor 
vervoersmogelijkheden van en naar de 
gebieden, zowel met betrekking tot 
grondstoffen, goederen en werknemers, en 
meent dat dit kan helpen de ecologische 
voetafdruk van industriegebieden te 
verkleinen;

4. acht het van groot belang dat strategieën 
voor industriegebieden een geïntegreerde 
aanpak omvatten voor duurzame 
vervoersmogelijkheden van en naar de 
gebieden, zowel met betrekking tot 
grondstoffen, goederen en werknemers, en 
meent dat dit kan helpen de ecologische 
voetafdruk van industrie- en stedelijke
gebieden te verkleinen;

Or. pl

Amendement 19
Anna Rosbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van oordeel dat een grotere 
nadruk op en bevordering van beste 
praktijken ten aanzien van vervoer via 
binnenwaterwegen, vervoer over zee, 
goederenvervoer per spoor en slimme 
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distributiecentra en -netwerken cruciaal is 
voor het verbeteren van het milieu in 
regionale industriegebieden;

Or. en

Amendement 20
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat de Seveso III-richtlijn 
doeltreffend door de lidstaten moet worden 
omgezet, om ervoor te zorgen dat 
eventuele risico's voor burgers in de nabije 
omgeving van de desbetreffende 
industriegebieden tot een minimum worden 
beperkt, dat zij voldoende op de hoogte 
worden gebracht van alle potentiële risico's 
en dat zij nauwer worden betrokken bij 
ruimtelijke-ordeningsbesluiten.

5. onderstreept dat de Seveso III-richtlijn 
doeltreffend door de lidstaten moet worden 
omgezet, om ervoor te zorgen dat 
eventuele risico's voor burgers die in de 
nabije omgeving van de desbetreffende 
industriegebieden wonen tot een minimum 
worden beperkt, dat burgers voldoende op 
de hoogte worden gebracht van alle 
potentiële risico's en dat zij nauwer worden 
betrokken bij ruimtelijke-
ordeningsbesluiten, teneinde deze 
besluiten houdbaarder te maken en een 
mogelijke wisselwerking tussen sociale, 
economische en milieudoelstellingen en -
behoeften in te dammen.

Or. en

Amendement 21
Anna Rosbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat de Seveso III-richtlijn 
doeltreffend door de lidstaten moet worden 
omgezet, om ervoor te zorgen dat 
eventuele risico's voor burgers in de nabije 

5. onderstreept dat de Seveso III-richtlijn 
doeltreffend door de lidstaten moet worden 
omgezet, om ervoor te zorgen dat 
eventuele risico's voor burgers in de nabije 
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omgeving van de desbetreffende 
industriegebieden tot een minimum worden 
beperkt, dat zij voldoende op de hoogte 
worden gebracht van alle potentiële risico's 
en dat zij nauwer worden betrokken bij 
ruimtelijke-ordeningsbesluiten.

omgeving van de desbetreffende 
industriegebieden tot een minimum worden 
beperkt, dat zij voldoende op de hoogte 
worden gebracht van alle potentiële risico's 
en dat zij nauwer worden betrokken bij 
ruimtelijke-ordeningsbesluiten; verzoekt 
om de uitwisseling van beste praktijken 
om industrie- en woongebieden in dit 
opzicht zo goed mogelijk te scheiden;

Or. en

Amendement 22
Andrés Perelló Rodríguez

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat de Seveso III-richtlijn 
doeltreffend door de lidstaten moet worden 
omgezet, om ervoor te zorgen dat 
eventuele risico's voor burgers in de nabije 
omgeving van de desbetreffende 
industriegebieden tot een minimum worden 
beperkt, dat zij voldoende op de hoogte 
worden gebracht van alle potentiële risico's 
en dat zij nauwer worden betrokken bij 
ruimtelijke-ordeningsbesluiten.

5. onderstreept dat de Seveso III-richtlijn 
doeltreffend door de lidstaten moet worden 
omgezet, om ervoor te zorgen dat 
eventuele risico's voor burgers in de nabije 
omgeving van de desbetreffende 
industriegebieden tot een minimum worden 
beperkt, dat zij voldoende op de hoogte 
worden gebracht van alle potentiële risico's 
en dat zij nauwer worden betrokken bij 
ruimtelijke-ordeningsbesluiten; tot slot is 
het aan te bevelen, zoals voorzien in de 
wetgeving van de EU, om er bij regionale 
overheden op aan te dringen om deze 
strategieën te ontwerpen in samenwerking 
met collectieven en verenigingen die de 
burgers vertegenwoordigen om ervoor te 
zorgen dat deze op transversale wijze en in 
alle opzichten kunnen deelnemen aan het 
besluitvormingsproces, zodat ze als 
belanghebbenden deelgenoot zijn van het 
gehele hervormingsproces.

Or. es

Amendement 23
Anna Rosbach
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. merkt op dat tal van voormalige en 
verouderde industriegebieden grote 
mogelijkheden bieden voor een hogere 
energie-efficiëntie middels de toepassing 
van moderne technologie en bouwnormen 
en dat dit zowel de regionale economie als 
het milieu ten goede komt;

Or. en

Amendement 24
Anna Rosbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. wijst op de mogelijkheid fondsen 
voor groene investeringen te werven door 
voormalige industriegronden op
aantrekkelijke locaties te verkopen, 
namelijk in havengebieden, langs 
rivieroevers enz.; en wijst erop dat 
hierdoor mogelijk minder 
overheidsmiddelen zijn vereist;

Or. en

Amendement 25
Zbigniew Ziobro

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. gelooft dat in gerechtvaardigde 
gevallen en na overleg met de Europese 
Commissie, de lidstaten de mogelijkheid 
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moeten hebben om de aangenomen 
doelstellingen voor de reductie van de 
CO2-uitstoot en de broeikasgassen op te 
schorten.

Or. pl


