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Amendamentul 1
Zbigniew Ziobro

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că Fondul european de 
dezvoltare regională (FEDER) și Fondul de 
coeziune trebuie să contribuie, alături de 
instrumentele de finanțare naționale, la 
accelerarea punerii în aplicare a legislației 
europene în materie de surse regenerabile 
de energie și eficiență energetică; sprijină, 
prin urmare, promovarea eficienței 
energetice și a unei economii cu emisii 
reduse de dioxid de carbon de către 
autoritățile locale și regionale;

1. reamintește că Fondul european de 
dezvoltare regională (FEDER) și Fondul de 
coeziune au rolul de a contribui, alături de 
instrumentele de finanțare naționale, la 
accelerarea punerii în aplicare a legislației 
europene în materie de surse regenerabile 
de energie și eficiență energetică;

Or. pl

Amendamentul 2
Tadeusz Cymański

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că Fondul european de 
dezvoltare regională (FEDER) și Fondul de 
coeziune trebuie să contribuie, alături de 
instrumentele de finanțare naționale, la 
accelerarea punerii în aplicare a 
legislației europene în materie de surse 
regenerabile de energie și eficiență 
energetică; sprijină, prin urmare, 
promovarea eficienței energetice și a unei 
economii cu emisii reduse de dioxid de 
carbon de către autoritățile locale și 
regionale;

1. reamintește că Fondul european de 
dezvoltare regională (FEDER) și Fondul de 
coeziune vin în completarea 
instrumentelor de finanțare naționale și au 
rolul de a contribui la realizarea coeziunii 
economice și sociale prin investiții în 
dezvoltarea regiunilor mai puțin 
dezvoltate, inclusiv prin asigurarea 
securității aprovizionării cu energie în 
întreaga UE și prin crearea de locuri de 
muncă la nivel local; sprijină, prin urmare, 
promovarea de către autoritățile locale și 
regionale a tuturor surselor de energie cu 
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emisii scăzute de dioxid de carbon, 
inclusiv a surselor cu caracter temporar, 
precum gazele naturale de șist;

Or. pl

Amendamentul 3
Vladko Todorov Panayotov

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că Fondul european de 
dezvoltare regională (FEDER) și Fondul de 
coeziune trebuie să contribuie, alături de 
instrumentele de finanțare naționale, la 
accelerarea punerii în aplicare a legislației 
europene în materie de surse regenerabile 
de energie și eficiență energetică; sprijină, 
prin urmare, promovarea eficienței 
energetice și a unei economii cu emisii 
reduse de dioxid de carbon de către 
autoritățile locale și regionale;

1. reamintește că Fondul european de 
dezvoltare regională (FEDER), Fondul de 
coeziune și fondurile structurale trebuie să 
contribuie, alături de instrumentele de 
finanțare naționale, la accelerarea punerii 
în aplicare a legislației europene în materie 
de surse regenerabile de energie și eficiență 
energetică; sprijină, prin urmare, 
promovarea de către autoritățile locale și 
regionale a eficienței energetice și a
utilizării eficiente a resurselor, a 
strategiilor de dezvoltare pe termen lung 
eficiente din punct de vedere al costurilor 
și a unei economii cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon, pe baza unor modele de 
producție și de consum mai durabile;

Or. en

Amendamentul 4
Jolanta Emilia Hibner

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că Fondul european de 
dezvoltare regională (FEDER) și Fondul de 
coeziune trebuie să contribuie, alături de 

1. reamintește că Fondul european de 
dezvoltare regională (FEDER) și Fondul de 
coeziune au rolul de a contribui, alături de 
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instrumentele de finanțare naționale, la 
accelerarea punerii în aplicare a legislației 
europene în materie de surse regenerabile 
de energie și eficiență energetică; sprijină, 
prin urmare, promovarea eficienței 
energetice și a unei economii cu emisii 
reduse de dioxid de carbon de către 
autoritățile locale și regionale;

instrumentele de finanțare naționale, la, 
printre altele, accelerarea punerii în 
aplicare a legislației europene în materie de 
surse regenerabile de energie și eficiență 
energetică; sprijină, prin urmare, 
promovarea eficienței energetice și a unei 
economii ecologice de către autoritățile 
locale și regionale;

Or. pl

Amendamentul 5
Linda McAvan

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că sprijinul acordat 
pentru renovarea clădirilor în vederea 
creșterii eficienței lor energetice va 
contribui în special la reducerea emisiilor 
de dioxid carbon la nivel regional, la 
crearea de locuri de muncă la nivel local 
și la reducerea costurilor suportate de 
consumatori pentru încălzire;

Or. en

Amendamentul 6
Tadeusz Cymański

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că autoritățile locale și 
regionale din zonele industriale ar trebui să 
încerce să exploateze sinergiile dintre 
finanțarea publică națională și europeană și 
investițiile private în ceea ce privește 
finanțarea proiectelor energetice, ca mijloc 

2. observă că autoritățile locale și regionale 
din zonele industriale ar trebui să încerce 
să exploateze sinergiile dintre finanțarea 
publică națională și europeană și 
investițiile private în ceea ce privește 
finanțarea proiectelor energetice, ca mijloc 
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de sprijinire a inovării, cercetării și 
dezvoltării; consideră că creșterea 
investițiilor publice și private în agenda 
ecologică în zonele industriale poate 
genera locuri de muncă și creștere 
economică prin intermediul tehnologiilor 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon și a 
bunurilor și serviciilor care utilizează 
energiile regenerabile și respectă mediul;

de garantare a securității aprovizionării și 
de sprijinire a inovării, cercetării și 
dezvoltării; consideră că creșterea 
investițiilor publice și private în zonele 
industriale poate genera locuri de muncă și 
creștere economică;

Or. pl

Amendamentul 7
Jolanta Emilia Hibner

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că autoritățile locale și 
regionale din zonele industriale ar trebui să 
încerce să exploateze sinergiile dintre 
finanțarea publică națională și europeană și 
investițiile private în ceea ce privește 
finanțarea proiectelor energetice, ca mijloc 
de sprijinire a inovării, cercetării și 
dezvoltării; consideră că creșterea 
investițiilor publice și private în agenda 
ecologică în zonele industriale poate 
genera locuri de muncă și creștere 
economică prin intermediul tehnologiilor 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon și a
bunurilor și serviciilor care utilizează 
energiile regenerabile și respectă mediul;

2. observă că autoritățile locale și regionale 
din zonele industriale ar trebui să încerce 
să exploateze sinergiile dintre finanțarea 
publică națională și europeană și 
investițiile private în ceea ce privește 
finanțarea proiectelor energetice, ca mijloc 
de sprijinire a inovării, cercetării și 
dezvoltării; consideră că creșterea 
investițiilor publice și private în agenda 
ecologică în zonele industriale poate 
genera locuri de muncă și creștere 
economică prin intermediul inovării 
ecologice, al tehnologiilor ecologice, al 
energiei din surse regenerabile și al
dezvoltării pieței bunurilor și serviciilor de 
mediu;

Or. pl

Amendamentul 8
Zbigniew Ziobro

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că autoritățile locale și 
regionale din zonele industriale ar trebui să 
încerce să exploateze sinergiile dintre 
finanțarea publică națională și europeană și 
investițiile private în ceea ce privește 
finanțarea proiectelor energetice, ca mijloc 
de sprijinire a inovării, cercetării și 
dezvoltării; consideră că creșterea 
investițiilor publice și private în agenda 
ecologică în zonele industriale poate 
genera locuri de muncă și creștere 
economică prin intermediul tehnologiilor 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon și a
bunurilor și serviciilor care utilizează 
energiile regenerabile și respectă mediul;

2. observă că autoritățile locale și regionale 
din zonele industriale ar trebui să încerce 
să exploateze sinergiile dintre finanțarea 
publică națională și europeană și 
investițiile private în ceea ce privește 
finanțarea proiectelor energetice, ca mijloc 
de sprijinire a inovării, cercetării și 
dezvoltării; consideră că creșterea 
investițiilor private în agenda ecologică în 
zonele industriale poate genera locuri de 
muncă și creștere economică prin 
intermediul tehnologiilor cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon și al bunurilor și 
serviciilor de mediu, bazate pe surse 
regenerabile de energie;

Or. pl

Amendamentul 9
Vladko Todorov Panayotov

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că autoritățile locale și 
regionale din zonele industriale ar trebui să 
încerce să exploateze sinergiile dintre 
finanțarea publică națională și europeană și 
investițiile private în ceea ce privește 
finanțarea proiectelor energetice, ca mijloc 
de sprijinire a inovării, a cercetării și a 
dezvoltării; consideră că creșterea 
investițiilor publice și private în agenda 
ecologică în zonele industriale poate 
genera locuri de muncă și creștere 
economică prin intermediul tehnologiilor 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon și a
bunurilor și serviciilor care utilizează
energiile regenerabile și respectă mediul;

2. observă că autoritățile locale și regionale 
din zonele industriale ar trebui să încerce 
să exploateze sinergiile dintre finanțarea 
publică națională și europeană și 
investițiile private în ceea ce privește 
finanțarea proiectelor energetice și de 
infrastructură, ca mijloc de sprijinire a 
inovării, a cercetării și a dezvoltării; 
consideră că creșterea investițiilor publice 
și private în agenda ecologică în zonele 
industriale poate genera locuri de muncă și 
creștere economică prin intermediul 
tehnologiilor cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon, al tehnologiilor bazate pe surse 
regenerabile de energie, al bunurilor și 
serviciilor de mediu și prin exploatarea 
potențialului eficienței energetice; 
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constată că Europa trebuie să mobilizeze 
toate politicile și instrumentele de care 
dispune la nivelul UE, cum ar fi piața 
internă, politica de mediu și politica 
privind schimbările climatice, cercetarea 
și inovarea, politica comercială și politica 
în materie de concurență, precum și 
dezvoltarea IMM-urilor, pentru a 
încuraja crearea unor locuri de muncă de 
mare valoare destinate să răspundă 
viitoarelor provocări societale;

Or. en

Amendamentul 10
Anna Rosbach

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază faptul că, deși 
restructurarea zonelor industriale poate fi 
costisitoare, aceasta ar trebui realizată 
într-o manieră neutră din punct de vedere 
bugetar în măsura în care acest lucru este 
posibil, și anume prin concentrarea 
fondurilor și a mecanismelor de sprijin 
deja existente;

Or. en

Amendamentul 11
Linda McAvan

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. constată că numeroase regiuni 
industriale au reușit să creeze locuri de 
muncă ecologice acordând 
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întreprinderilor mari din industriile 
durabile stimulente financiare pentru 
relocalizare sau pentru menținerea 
prezenței lor în zonele respective; 
îndeamnă Comisia Europeană să le 
permită în continuare autorităților locale 
să acorde ajutoare de stat întreprinderilor 
mari și să nu elimine această opțiune din 
Orientările privind ajutoarele de stat 
regionale pentru perioada 2014-2020;

Or. en

Amendamentul 12
Kartika Tamara Liotard

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază faptul că, acordând atenție 
valorii adăugate a tuturor segmentelor de 
populație, strategiile pot fi adaptate și 
îmbunătățite, fiecare segment poate fi 
stimulat ca sursă de inovare și creștere și 
provocările societale pot fi abordate; 
consideră că orice strategie regională 
pentru zonele industriale care nu ține 
seama de diferențele de vârstă și nici de 
cele dintre bărbați și femei poate duce la 
pierderea unor oportunități de afaceri;

Or. en

Amendamentul 13
Vladko Todorov Panayotov

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că strategiile regionale 3. subliniază faptul că strategiile regionale 
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pentru zonele industriale ar trebui să 
includă, ca element central, îmbunătățirea 
calității solului și a apei și că strategiile 
regionale ar trebui să aibă în vedere, prin 
urmare, măsuri care să sprijine scopurile și 
obiectivele Directivei-cadru privind 
deșeurile și ale Directivei-cadrul privind 
apa;

pentru zonele industriale ar trebui să 
includă, ca element central, măsuri de 
protecție a calității solului, a apei și a 
aerului, pentru a proteja biodiversitatea și 
resursele naturale la nivel local și 
regional; subliniază faptul că strategiile 
regionale ar trebui să aibă în vedere, prin 
urmare, măsuri care să sprijine scopurile și 
obiectivele Directivei-cadru privind 
deșeurile, ale Directivei-cadru privind apa 
și ale Directivei privind calitatea aerului;

Or. en

Amendamentul 14
Anna Rosbach

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că strategiile regionale 
pentru zonele industriale ar trebui să 
includă, ca element central, îmbunătățirea 
calității solului și a apei și că strategiile 
regionale ar trebui să aibă în vedere, prin 
urmare, măsuri care să sprijine scopurile și 
obiectivele Directivei-cadru privind 
deșeurile și ale Directivei-cadrul privind 
apa;

3. subliniază faptul că strategiile regionale 
pentru zonele industriale ar trebui să 
includă, ca element central, îmbunătățirea 
calității solului și a apei, astfel încât 
substanțele nocive pentru mediu să nu se 
mai răspândească în natură; subliniază 
faptul că strategiile regionale ar trebui să 
aibă în vedere, prin urmare, măsuri care să 
sprijine scopurile și obiectivele Directivei-
cadru privind deșeurile și ale Directivei-
cadru privind apa;

Or. en

Amendamentul 15
Andrés Perelló Rodríguez

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că strategiile regionale 
pentru zonele industriale ar trebui să 
includă, ca element central, îmbunătățirea 
calității solului și a apei și că strategiile 
regionale ar trebui să aibă în vedere, prin 
urmare, măsuri care să sprijine scopurile și 
obiectivele Directivei-cadru privind
deșeurile și ale Directivei-cadrul privind 
apa;

3. subliniază faptul că strategiile regionale 
pentru zonele industriale ar trebui să 
includă, ca element central, îmbunătățirea 
calității solului și a apei și că strategiile 
regionale ar trebui să aibă în vedere, prin 
urmare, măsuri care să sprijine scopurile și 
obiectivele Directivei-cadru privind 
deșeurile și ale Directivei-cadru privind 
apa; consideră că, în plus, aceste strategii 
trebuie să vizeze protejarea și conservarea 
mediului și a spațiilor fizice și, în același 
timp, să asigure sporirea nivelului 
eficienței și durabilității ecologice;

Or. es

Amendamentul 16
Vladko Todorov Panayotov

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că este important ca strategiile 
pentru zonele industriale să includă o 
abordare integrată a posibilităților de 
transport către și dinspre aceste zone, atât 
sub formă de materii prime, cât și de 
bunuri și personal și că acest lucru poate 
contribui la reducerea amprentei ecologice 
a zonelor industriale;

4. consideră că este important ca strategiile 
pentru zonele industriale să includă o 
abordare integrată a posibilităților de 
transport către și dinspre aceste zone, atât 
sub formă de materii prime, cât și de 
bunuri și personal, precum și a 
infrastructurii necesare, indiferent dacă 
este vorba de infrastructura existentă sau 
de cea planificată, și că acest lucru poate 
contribui la reducerea amprentei ecologice 
a zonelor industriale și la asigurarea 
faptului că nevoile comunitare sunt 
satisfăcute simultan cu protejarea 
resurselor naturale și a capitalului 
natural;

Or. en
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Amendamentul 17
Anna Rosbach

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că este important ca strategiile 
pentru zonele industriale să includă o 
abordare integrată a posibilităților de 
transport către și dinspre aceste zone, atât 
sub formă de materii prime, cât și de 
bunuri și personal și că acest lucru poate 
contribui la reducerea amprentei ecologice 
a zonelor industriale;

4. consideră că este important ca strategiile 
pentru zonele industriale să includă o 
abordare integrată a posibilităților de 
transport către și dinspre aceste zone, atât 
sub formă de materii prime, cât și de 
bunuri și personal și că acest lucru poate 
contribui la reducerea amprentei ecologice 
a zonelor industriale și poate avea un 
impact pozitiv asupra sănătății publice;

Or. en

Amendamentul 18
Jolanta Emilia Hibner

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că este important ca strategiile 
pentru zonele industriale să includă o 
abordare integrată a posibilităților de 
transport către și dinspre aceste zone, atât 
sub formă de materii prime, cât și de 
bunuri și personal și că acest lucru poate 
contribui la reducerea amprentei ecologice 
a zonelor industriale;

4. consideră că este important ca strategiile 
pentru zonele industriale să includă o 
abordare integrată a posibilităților de 
transport durabil către și dinspre aceste 
zone, atât sub formă de materii prime, cât 
și de bunuri și personal și că acest lucru 
poate contribui la reducerea amprentei 
ecologice a zonelor industriale și urbane;

Or. pl

Amendamentul 19
Anna Rosbach

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că acordarea unei atenții 
sporite celor mai bune practici în materie 
de transport pe căile navigabile interioare, 
transport maritim, transport feroviar de 
marfă și de centre și rețele inteligente de 
distribuție, precum și promovarea acestor 
practici sunt esențiale pentru 
îmbunătățirea mediului în zonele 
industriale de la nivel regional;

Or. en

Amendamentul 20
Vladko Todorov Panayotov

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța transpunerii 
eficiente de către statele membre a 
Directivei SEVESO III pentru a garanta 
minimizarea eventualelor riscuri pentru 
cetățenii care locuiesc în apropierea
regiunilor industriale respective, pentru a 
garanta că cetățenii au acces la informațiile 
adecvate privind orice riscuri posibile și că 
ei sunt implicați într-o mai mare măsură în 
deciziile privind planificarea utilizării 
terenurilor.

5. subliniază importanța transpunerii 
eficiente de către statele membre a 
Directivei SEVESO III pentru a garanta 
minimizarea eventualelor riscuri pentru 
cetățenii care locuiesc în imediata 
apropiere a regiunilor industriale 
respective, pentru a garanta că cetățenii au 
acces la informațiile adecvate privind orice 
riscuri posibile și că ei sunt implicați într-o 
mai mare măsură în deciziile privind 
planificarea utilizării terenurilor, pentru ca 
aceste decizii privind planificarea să 
devină mai durabile și pentru a reduce la 
minimum potențialele compromisuri între 
obiectivele și nevoile sociale, economice și 
de mediu.

Or. en

Amendamentul 21
Anna Rosbach
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța transpunerii 
eficiente de către statele membre a 
Directivei SEVESO III pentru a garanta 
minimizarea eventualelor riscuri pentru 
cetățenii care locuiesc în apropierea 
regiunilor industriale respective, pentru a 
garanta că cetățenii au acces la informațiile 
adecvate privind orice riscuri posibile și că 
ei sunt implicați într-o mai mare măsură în 
deciziile privind planificarea utilizării 
terenurilor.

5. subliniază importanța transpunerii 
eficiente de către statele membre a 
Directivei SEVESO III pentru a garanta 
minimizarea eventualelor riscuri pentru 
cetățenii care locuiesc în apropierea 
regiunilor industriale respective, pentru a 
garanta că cetățenii au acces la informațiile 
adecvate privind orice riscuri posibile și că 
ei sunt implicați într-o mai mare măsură în 
deciziile privind planificarea utilizării 
terenurilor; solicită, în acest sens, să se 
efectueze schimburi de bune practici 
privind modul optim de separare a zonelor 
industriale și rezidențiale.

Or. en

Amendamentul 22
Andrés Perelló Rodríguez

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța transpunerii 
eficiente de către statele membre a 
Directivei SEVESO III pentru a garanta 
minimizarea eventualelor riscuri pentru 
cetățenii care locuiesc în apropierea 
regiunilor industriale respective, pentru a 
garanta că cetățenii au acces la informațiile 
adecvate privind orice riscuri posibile și că 
ei sunt implicați într-o mai mare măsură în 
deciziile privind planificarea utilizării 
terenurilor.

5. subliniază importanța transpunerii 
eficiente de către statele membre a 
Directivei SEVESO III pentru a garanta 
minimizarea eventualelor riscuri pentru 
cetățenii care locuiesc în apropierea 
regiunilor industriale respective, pentru a 
garanta că cetățenii au acces la informațiile 
adecvate privind orice riscuri posibile și că 
ei sunt implicați într-o mai mare măsură în 
deciziile privind planificarea utilizării 
terenurilor; în cele din urmă, susține 
faptul că este necesar ca guvernelor 
regionale să li se adreseze, în 
conformitate cu legislația UE, îndemnul 
de a elabora strategiile menționate 
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anterior în colaborare cu grupuri și 
asociații care îi reprezintă pe cetățeni, ca 
parte a unui proces decizional transversal 
în cadrul căruia aceste grupuri și asociații 
să fie implicate ca parteneri cu drepturi 
depline în toate etapele unui proces de 
reformă care necesită implicarea 
publicului larg.

Or. es

Amendamentul 23
Anna Rosbach

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. constată că într-un număr mare de 
foste zone industriale și de zone 
industriale învechite există posibilități 
considerabile de creștere a eficienței 
energetice prin aplicarea de tehnologii 
moderne și prin dezvoltarea de standarde 
și că acest lucru va aduce beneficii atât 
economiilor regionale, cât și mediului.

Or. en

Amendamentul 24
Anna Rosbach

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. evidențiază posibilitatea de a obține 
fonduri pentru investiții ecologice prin 
vânzarea integrală a fostelor proprietăți 
industriale aflate în locații atractive, cum 
ar fi proprietățile din zonele portuare, cele 
aflate de-a lungul malurilor râurilor etc.; 
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de asemenea, subliniază faptul că acest 
lucru poate reduce necesitatea finanțării 
publice.

Or. en

Amendamentul 25
Zbigniew Ziobro

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că, în cazuri justificate și 
după consultarea Comisiei Europene, 
statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a suspenda obiectivele de 
reducere a emisiilor de dioxid de carbon și 
de gaze cu efect de seră.

Or. pl


