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Alteração 1
Zbigniew Ziobro

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Recorda que o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER) e o 
Fundo de Coesão são chamados a 
contribuir, em conjunto com os 
financiamentos nacionais, para acelerar a 
aplicação da legislação da UE em matéria 
de energias renováveis e eficiência 
energética; apoia, por conseguinte, a 
promoção pelas autoridades locais e 
regionais da eficiência energética e de 
uma economia hipocarbónica;

1. Recorda que o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER) e o 
Fundo de Coesão são chamados a 
contribuir, em conjunto com os 
financiamentos nacionais, para acelerar a 
aplicação da legislação da UE em matéria 
de energias renováveis e eficiência 
energética;

Or. pl

Alteração 2
Tadeusz Cymański

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Recorda que o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER) e o 
Fundo de Coesão são chamados a 
contribuir, em conjunto com os 
financiamentos nacionais, para acelerar a 
aplicação da legislação da UE em matéria 
de energias renováveis e eficiência 
energética; apoia, por conseguinte, a 
promoção pelas autoridades locais e 
regionais da eficiência energética e de 
uma economia hipocarbónica;

1. Recorda que o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER) e o 
Fundo de Coesão suplementam os 
financiamentos nacionais e destinam-se a 
contribuir para se alcançar a coesão 
económica e social através do 
investimento no desenvolvimento das 
regiões menos desenvolvidas, 
nomeadamente salvaguardando a 
segurança do aprovisionamento 
energético em toda a UE e a criação de 
emprego a nível local; apoia, por 
conseguinte, a promoção pelas autoridades 
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locais e regionais de todas as fontes de 
energia hipocarbónicas, incluindo 
aquelas que se revestem de natureza 
temporária, como é o caso do gás de xisto;

Or. pl

Alteração 3
Vladko Todorov Panayotov

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Recorda que o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER) e o 
Fundo de Coesão são chamados a 
contribuir, em conjunto com os 
financiamentos nacionais, para acelerar a 
aplicação da legislação da UE em matéria 
de energias renováveis e eficiência 
energética; apoia, por conseguinte, a 
promoção pelas autoridades locais e 
regionais da eficiência energética e de uma 
economia hipocarbónica;

1. Recorda que o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER), o 
Fundo de Coesão e os Fundos Estruturais
são chamados a contribuir, em conjunto 
com os financiamentos nacionais, para 
acelerar a aplicação da legislação da UE 
em matéria de energias renováveis e 
eficiência energética; apoia, por 
conseguinte, a promoção pelas autoridades 
locais e regionais da eficiência energética e 
dos recursos, de estratégias de 
desenvolvimento a longo prazo fundadas 
numa boa relação custo-eficácia e de uma 
economia hipocarbónica baseada numa 
produção e em padrões de consumo mais 
sustentáveis;

Or. en

Alteração 4
Jolanta Emilia Hibner

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Recorda que o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER) e o 

1. Recorda que o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER) e o 
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Fundo de Coesão são chamados a 
contribuir, em conjunto com os 
financiamentos nacionais, para acelerar a 
aplicação da legislação da UE em matéria 
de energias renováveis e eficiência 
energética; apoia, por conseguinte, a 
promoção pelas autoridades locais e 
regionais da eficiência energética e de uma 
economia hipocarbónica;

Fundo de Coesão são chamados a 
contribuir, em conjunto com os 
financiamentos nacionais, para acelerar,
entre outras vertentes, a aplicação da 
legislação da UE em matéria de energias 
renováveis e eficiência energética; apoia, 
por conseguinte, a promoção pelas 
autoridades locais e regionais da eficiência 
energética e de uma economia ecológica;

Or. pl

Alteração 5
Linda McAvan

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Sublinha que o apoio à renovação de 
edifícios para fins de eficiência energética 
ajudará, designadamente, as regiões a 
reduzir as emissões de carbono, a criar 
postos de trabalho a nível local e a poupar 
o dinheiro que os consumidores 
despendem nas faturas do aquecimento;

Or. en

Alteração 6
Tadeusz Cymański

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Observa que as autoridades locais e 
regionais das zonas industriais devem 
procurar explorar sinergias entre, por um 
lado, os financiamentos públicos a nível 
nacional e da UE e, por outro lado, os 
investimentos privados no financiamento 

2. Observa que as autoridades locais e 
regionais das zonas industriais devem 
procurar explorar sinergias entre, por um 
lado, os financiamentos públicos a nível 
nacional e da UE e, por outro lado, os 
investimentos privados no financiamento 
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dos projetos no domínio da energia como 
forma de apoiar a inovação, a investigação 
e o desenvolvimento; considera que um 
investimento público e privado redobrado 
na agenda ecológica das zonas industriais 
pode gerar empregos e crescimento através 
das tecnologias hipocarbónicas, das 
energias renováveis e dos bens e serviços 
ambientais;

dos projetos no domínio da energia como 
forma de garantir a segurança do 
aprovisionamento e de apoiar a inovação, 
a investigação e o desenvolvimento;
considera que um acréscimo do
investimento público e privado nas zonas 
industriais pode gerar empregos e 
crescimento económico;

Or. pl

Alteração 7
Jolanta Emilia Hibner

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Observa que as autoridades locais e 
regionais das zonas industriais devem 
procurar explorar sinergias entre, por um 
lado, os financiamentos públicos a nível 
nacional e da UE e, por outro lado, os 
investimentos privados no financiamento 
dos projetos no domínio da energia como 
forma de apoiar a inovação, a investigação 
e o desenvolvimento; considera que um 
investimento público e privado redobrado 
na agenda ecológica das zonas industriais 
pode gerar empregos e crescimento através 
das tecnologias hipocarbónicas, das 
energias renováveis e dos bens e serviços 
ambientais;

2. Observa que as autoridades locais e 
regionais das zonas industriais devem 
procurar explorar sinergias entre, por um 
lado, os financiamentos públicos a nível 
nacional e da UE e, por outro lado, os 
investimentos privados no financiamento 
dos projetos no domínio da energia como 
forma de apoiar a inovação, a investigação 
e o desenvolvimento; considera que um 
investimento público e privado redobrado 
na agenda ecológica das zonas industriais 
pode gerar empregos e crescimento através 
da ecoinovação, das tecnologias 
ambientais, das energias renováveis e do 
aprofundamento do mercado dos bens e 
serviços ambientais;

Or. pl

Alteração 8
Zbigniew Ziobro

Projeto de parecer
N.º 2
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Projeto de parecer Alteração

2. Observa que as autoridades locais e 
regionais das zonas industriais devem 
procurar explorar sinergias entre, por um 
lado, os financiamentos públicos a nível 
nacional e da UE e, por outro lado, os 
investimentos privados no financiamento 
dos projetos no domínio da energia como 
forma de apoiar a inovação, a investigação 
e o desenvolvimento; considera que um 
investimento público e privado redobrado 
na agenda ecológica das zonas industriais 
pode gerar empregos e crescimento através 
das tecnologias hipocarbónicas, das 
energias renováveis e dos bens e serviços 
ambientais;

2. Observa que as autoridades locais e 
regionais das zonas industriais devem 
procurar explorar sinergias entre, por um 
lado, os financiamentos públicos a nível 
nacional e da UE e, por outro lado, os 
investimentos privados no financiamento 
dos projetos no domínio da energia como 
forma de apoiar a inovação, a investigação 
e o desenvolvimento; considera que um 
investimento privado redobrado na agenda 
ecológica das zonas industriais pode gerar 
empregos e crescimento através das 
tecnologias hipocarbónicas, das energias 
renováveis e dos bens e serviços 
ambientais;

Or. pl

Alteração 9
Vladko Todorov Panayotov

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Observa que as autoridades locais e 
regionais das zonas industriais devem 
procurar explorar sinergias entre, por um 
lado, os financiamentos públicos a nível 
nacional e da UE e, por outro lado, os 
investimentos privados no financiamento 
dos projetos no domínio da energia como 
forma de apoiar a inovação, a investigação 
e o desenvolvimento; considera que um 
investimento público e privado redobrado 
na agenda ecológica das zonas industriais 
pode gerar empregos e crescimento através 
das tecnologias hipocarbónicas, das 
energias renováveis e dos bens e serviços 
ambientais;

2. Observa que as autoridades locais e 
regionais das zonas industriais devem 
procurar explorar sinergias entre, por um 
lado, os financiamentos públicos a nível 
nacional e da UE e, por outro lado, os 
investimentos privados no financiamento 
dos projetos no domínio da energia e das 
infraestruturas como forma de apoiar a 
inovação, a investigação e o 
desenvolvimento; considera que um 
investimento público e privado redobrado 
na agenda ecológica das zonas industriais 
pode gerar empregos e crescimento através 
das tecnologias hipocarbónicas, das 
tecnologias ligadas às energias renováveis, 
dos bens e serviços ambientais e da 
exploração do potencial inerente à 
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eficiência energética; observa que a 
Europa precisa de mobilizar todas as 
políticas e todos os instrumentos ao seu 
dispor ao nível da UE, como o mercado 
interno, a política ambiental e climática, a 
pesquisa e a inovação, a política 
comercial e da concorrência, para além 
do desenvolvimento das PME, para 
promover a criação de postos de trabalho 
de valor elevado que logrem satisfazer os 
desafios societais do futuro.

Or. en

Alteração 10
Anna Rosbach

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Sublinha que, embora a 
reestruturação das áreas industriais possa 
ser dispendiosa, ela deve, tanto quanto 
possível, ser feita de forma neutra no 
plano orçamental, ou seja, aproveitando 
os fundos e os mecanismos de apoio já em 
vigor;

Or. en

Alteração 11
Linda McAvan

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Observa que muitas regiões 
industriais lograram criar empregos 
ecológicos, dando incentivos financeiros a 
grandes empresas de indústrias 
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sustentáveis para se mudarem, ou para 
permanecerem, na respetiva área; insta a 
Comissão Europeia a continuar a 
autorizar as autoridades locais a 
concederem ajudas estatais a grandes 
empresas e a não retirarem essa opção 
das Orientações relativas aos Auxílios 
Estatais com Finalidade Regional para 
2014-2020;

Or. en

Alteração 12
Kartika Tamara Liotard

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Salienta que, ao centrarmo-nos no 
valor acrescentado de todos os segmentos 
da população, há estratégias que podem 
ser adaptadas e melhoradas e segmentos 
que poderão ser incentivados como fonte 
de inovação e crescimento, circunstância 
que permitirá fazer face aos desafios 
societais. Qualquer estratégia regional 
para áreas industriais que não atenda a 
diferenças de idade e de género pode 
desembocar em oportunidades de 
negócios perdidas;

Or. en

Alteração 13
Vladko Todorov Panayotov

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Realça que as estratégias regionais para 3. Realça que as estratégias regionais para 
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as zonas industriais devem incluir, 
enquanto ponto central, a limpeza da terra 
e da água e que, por conseguinte, as 
estratégias regionais devem ter em conta 
medidas que apoiem os objetivos e as 
metas da diretiva-quadro relativa aos 
resíduos e da diretiva-quadro relativa à 
água;

as zonas industriais devem incluir, 
enquanto ponto central, medidas para 
proteger a terra, a água e a qualidade do 
ar, bem como para salvaguardar a 
biodiversidade à escala local e regional e 
os recursos naturais; por conseguinte, 
frisa que as estratégias regionais devem ter 
em conta medidas que apoiem os objetivos 
e as metas da diretiva-quadro relativa aos 
resíduos, da diretiva-quadro relativa à água 
e da diretiva relativa à qualidade do ar;

Or. en

Alteração 14
Anna Rosbach

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Realça que as estratégias regionais para 
as zonas industriais devem incluir, 
enquanto ponto central, a limpeza da terra 
e da água e que, por conseguinte, as 
estratégias regionais devem ter em conta 
medidas que apoiem os objetivos e as 
metas da diretiva-quadro relativa aos 
resíduos e da diretiva-quadro relativa à 
água;

3. Realça que as estratégias regionais para 
as zonas industriais devem incluir, 
enquanto ponto central, a limpeza da terra 
e da água, a fim de que as substâncias 
nocivas ao ambiente não continuem a 
infiltrar-se na natureza; e frisa que, por 
conseguinte, as estratégias regionais devem 
ter em conta medidas que apoiem os 
objetivos e as metas da diretiva-quadro 
relativa aos resíduos e da diretiva-quadro 
relativa à água;

Or. en

Alteração 15
Andrés Perelló Rodríguez

Projeto de parecer
N.º 3
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Projeto de parecer Alteração

3. Realça que as estratégias regionais para 
as zonas industriais devem incluir, 
enquanto ponto central, a limpeza da terra 
e da água e que, por conseguinte, as 
estratégias regionais devem ter em conta 
medidas que apoiem os objetivos e as 
metas da diretiva-quadro relativa aos 
resíduos e da diretiva-quadro relativa à 
água;

3. Realça que as estratégias regionais para 
as zonas industriais devem incluir, 
enquanto ponto central, a limpeza da terra 
e da água e que, por conseguinte, as 
estratégias regionais devem ter em conta 
medidas que apoiem os objetivos e as 
metas da diretiva-quadro relativa aos 
resíduos e da diretiva-quadro relativa à 
água. Tais estratégias devem, além disso, 
tentar proteger e conservar o ambiente e 
os espaços físicos e, ao mesmo tempo, 
garantir um maior nível de eficiência 
ambiental e de sustentabilidade;

Or. es

Alteração 16
Vladko Todorov Panayotov

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Considera importante que as estratégias 
para as zonas industriais contenham uma 
abordagem integrada das possibilidades de 
transporte de e para essas zonas, tanto no 
que respeita às matérias-primas, como aos 
bens e ao pessoal, e que tal pode contribuir 
para a redução da pegada ambiental das 
zonas industriais;

4. Considera importante que as estratégias 
para as zonas industriais contenham uma 
abordagem integrada das possibilidades de 
transporte de e para essas zonas, tanto no 
que respeita às matérias-primas, como aos 
bens e ao pessoal, para além das 
indispensáveis infraestruturas, quer as já 
existentes, quer as que ainda se 
encontrem em fase de projeto, e que tal 
pode contribuir para a redução da pegada 
ambiental das zonas industriais, 
garantindo a satisfação das necessidades 
comunitárias e, ao mesmo tempo, a 
preservação do capital e dos recursos 
naturais.

Or. en
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Alteração 17
Anna Rosbach

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Considera importante que as estratégias 
para as zonas industriais contenham uma 
abordagem integrada das possibilidades de 
transporte de e para essas zonas, tanto no 
que respeita às matérias-primas, como aos 
bens e ao pessoal, e que tal pode contribuir 
para a redução da pegada ambiental das 
zonas industriais;

4. Considera importante que as estratégias 
para as zonas industriais contenham uma 
abordagem integrada das possibilidades de 
transporte de e para essas zonas, tanto no 
que respeita às matérias-primas, como aos 
bens e ao pessoal, e que tal pode contribuir 
para a redução da pegada ambiental das 
zonas industriais e concorrer de forma 
positiva para a melhoria da saúde 
pública;

Or. en

Alteração 18
Jolanta Emilia Hibner

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Considera importante que as estratégias 
para as zonas industriais contenham uma 
abordagem integrada das possibilidades de 
transporte de e para essas zonas, tanto no 
que respeita às matérias-primas, como aos 
bens e ao pessoal, e que tal pode contribuir 
para a redução da pegada ambiental das 
zonas industriais;

4. Considera importante que as estratégias 
para as zonas industriais contenham uma 
abordagem integrada das possibilidades de 
transporte sustentável de e para essas 
zonas, tanto no que respeita às matérias-
-primas, como aos bens e ao pessoal, e que 
tal pode contribuir para a redução da 
pegada ambiental das zonas industriais e 
urbanas;

Or. pl

Alteração 19
Anna Rosbach
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Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Considera que o fomento de – e uma 
atenção acrescida a – práticas de 
excelência em matéria de transportes que 
recorram a vias navegáveis interiores, à 
cabotagem oceânica, ao transporte 
ferroviário de mercadorias e a centros e 
redes de distribuição inteligente se 
revestem de importância crucial para 
melhorar o ambiente das áreas industriais 
à escala regional;

Or. en

Alteração 20
Vladko Todorov Panayotov

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Destaca a importância de uma 
transposição eficaz da Diretiva Seveso III 
pelos Estados-Membros, a fim de assegurar 
que sejam minimizados os possíveis riscos 
incorridos pelos cidadãos situados na 
proximidade das zonas industriais em 
questão, que os mesmos sejam 
adequadamente informados sobre os riscos 
possíveis e tenham um papel mais ativo nas 
decisões relativas ao ordenamento do 
território.

5. Destaca a importância de uma 
transposição eficaz da Diretiva Seveso III 
pelos Estados-Membros, a fim de assegurar 
que sejam minimizados os possíveis riscos 
incorridos pelos cidadãos que vivam na 
proximidade das zonas industriais em 
questão, que os cidadãos sejam 
adequadamente informados sobre os riscos 
possíveis e tenham um papel mais ativo nas 
decisões relativas ao ordenamento do 
território, com vista a torná-las mais 
sustentáveis ao nível do planeamento e a 
minimizar eventuais soluções de 
compromisso entre objetivos e 
necessidades nos planos social, 
económico e ambiental.

Or. en
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Alteração 21
Anna Rosbach

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Destaca a importância de uma 
transposição eficaz da Diretiva Seveso III 
pelos Estados-Membros, a fim de assegurar 
que sejam minimizados os possíveis riscos 
incorridos pelos cidadãos situados na 
proximidade das zonas industriais em 
questão, que os mesmos sejam 
adequadamente informados sobre os riscos 
possíveis e tenham um papel mais ativo nas 
decisões relativas ao ordenamento do 
território.

5. Destaca a importância de uma 
transposição eficaz da Diretiva Seveso III 
pelos Estados-Membros, a fim de assegurar 
que sejam minimizados os possíveis riscos 
incorridos pelos cidadãos situados na 
proximidade das zonas industriais em 
questão, que os mesmos sejam 
adequadamente informados sobre os riscos 
possíveis e tenham um papel mais ativo nas 
decisões relativas ao ordenamento do 
território; requer um intercâmbio de 
práticas de excelência sobre os melhores 
métodos para separar áreas industriais e 
áreas residenciais no que diz respeito a 
esta vertente;

Or. en

Alteração 22
Andrés Perelló Rodríguez

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Destaca a importância de uma 
transposição eficaz da Diretiva Seveso III 
pelos Estados-Membros, a fim de assegurar 
que sejam minimizados os possíveis riscos 
incorridos pelos cidadãos situados na 
proximidade das zonas industriais em 
questão, que os mesmos sejam 
adequadamente informados sobre os riscos 
possíveis e tenham um papel mais ativo nas 
decisões relativas ao ordenamento do 
território.

5. Destaca a importância de uma 
transposição eficaz da Diretiva Seveso III 
pelos Estados-Membros, a fim de assegurar 
que sejam minimizados os possíveis riscos 
incorridos pelos cidadãos situados na 
proximidade das zonas industriais em 
questão, que os mesmos sejam 
adequadamente informados sobre os riscos 
possíveis e tenham um papel mais ativo nas 
decisões relativas ao ordenamento do 
território. Por último, advoga que, em 
obediência à legislação da UE, se exorte 
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os governos regionais a elaborarem as 
referidas estratégias em concertação com 
os grupos e as associações representativas 
dos cidadãos, como parte integrante de 
um processo transversal de tomada de 
decisões, no qual serão elas a 
desempenhar o papel principal enquanto 
parceiros em todas as fases de um 
processo de reformas em que as opiniões 
públicas, em geral, não poderão deixar de 
estar envolvidas.

Or. es

Alteração 23
Anna Rosbach

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Observa que muitas das antigas e 
caducas áreas industriais dispõem de 
potencialidades enormes para o reforço 
da eficiência energética mediante a 
aplicação de modernas tecnologias e 
normas de construção, em benefício, quer 
das economias à escala regional, quer do 
meio ambiente;

Or. en

Alteração 24
Anna Rosbach

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Aponta para a possibilidade da 
angariação de fundos para investimentos 
ecológicos mediante a venda de antigas 
instalações industriais em locais atrativos, 
como, por exemplo, áreas portuárias, 
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margens fluviais, etc., e que este facto 
pode reduzir a necessidade de 
financiamento público;

Or. en

Alteração 25
Zbigniew Ziobro

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Entende que, em casos justificados, e 
após consulta à Comissão Europeia, os 
Estados-Membros devem dispor da 
possibilidade de suspender as metas de 
redução das emissões de CO2 e de gases 
com efeito de estufa.

Or. pl


