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Predlog spremembe 1
Zbigniew Ziobro

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da sta Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski 
sklad namenjena temu, da skupaj z 
nacionalnim financiranjem prispevata k 
pospeševanju izvajanja zakonodaje EU na 
področjih obnovljivih virov energije in 
energetske učinkovitosti; zato podpira 
spodbujanje energetske učinkovitosti in 
nizkoogljičnega gospodarstva s strani 
lokalnih in regionalnih organov;

1. opozarja, da sta Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski 
sklad namenjena temu, da skupaj z 
nacionalnim financiranjem prispevata k 
pospeševanju izvajanja zakonodaje EU na 
področjih obnovljivih virov energije in 
energetske učinkovitosti;

Or. pl

Predlog spremembe 2
Tadeusz Cymański

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da sta Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski 
sklad namenjena temu, da skupaj z 
nacionalnim financiranjem prispevata k
pospeševanju izvajanja zakonodaje EU na
področjih obnovljivih virov energije in 
energetske učinkovitosti; zato podpira 
spodbujanje energetske učinkovitosti in 
nizkoogljičnega gospodarstva s strani 
lokalnih in regionalnih organov;

1. opozarja, da Evropski sklad za 
regionalni razvoj in Kohezijski sklad
dopolnjujeta nacionalno financiranje in 
sta namenjena temu, da prispevata k
doseganju gospodarske in socialne 
kohezije prek naložb v razvoj manj 
razvitih regij, vključno z zagotavljanjem 
zanesljive oskrbe z energijo po vsej EU in 
ustvarjanjem delovnih mest na lokalni 
ravni; zato podpira spodbujanje vseh 
nizkoogljičnih virov energije, vključno z 
začasnimi viri, kot je npr. plin iz skrilavca,
s strani lokalnih in regionalnih organov;
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Or. pl

Predlog spremembe 3
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Osnutek mnenja
Odstavek I

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da sta Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski 
sklad namenjena temu, da skupaj z 
nacionalnim financiranjem prispevata k 
pospeševanju izvajanja zakonodaje EU na 
področjih obnovljivih virov energije in 
energetske učinkovitosti; zato podpira 
spodbujanje energetske učinkovitosti in 
nizkoogljičnega gospodarstva s strani 
lokalnih in regionalnih organov;

1. opozarja, da so Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR), Kohezijski sklad
in strukturni skladi namenjeni temu, da 
skupaj z nacionalnim financiranjem
prispevajo k pospeševanju izvajanja 
zakonodaje EU na področjih obnovljivih 
virov energije in energetske učinkovitosti;
zato podpira spodbujanje energetske 
učinkovitosti in učinkovite rabe virov, 
dolgoročnih stroškovno učinkovitih 
razvojnih strategij ter nizkoogljičnega 
gospodarstva, osnovanega na 
trajnostnejših vzorcih proizvodnje in 
potrošnje, s strani lokalnih in regionalnih 
organov;

Or. en

Predlog spremembe 4
Jolanta Emilia Hibner

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da sta Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski 
sklad namenjena temu, da skupaj z 
nacionalnim financiranjem prispevata k 
pospeševanju izvajanja zakonodaje EU na 
področjih obnovljivih virov energije in 
energetske učinkovitosti; zato podpira 
spodbujanje energetske učinkovitosti in

1. opozarja, da sta Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski 
sklad namenjena temu, da skupaj z 
nacionalnim financiranjem med drugim
prispevata k pospeševanju izvajanja 
zakonodaje EU na področjih obnovljivih 
virov energije in energetske učinkovitosti;
zato podpira spodbujanje energetske 
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nizkoogljičnega gospodarstva s strani 
lokalnih in regionalnih organov;

učinkovitosti in zelenega gospodarstva s 
strani lokalnih in regionalnih organov;

Or. pl

Predlog spremembe 5
Linda McAvan

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da bo zlasti podpora 
energetsko učinkoviti obnovi stavb 
pomagala regijam zmanjšati emisije 
ogljika in ustvariti delovna mesta na 
lokalni ravni, potrošnikom pa prihraniti 
denar pri računih za ogrevanje;

Or. en

Predlog spremembe 6
Tadeusz Cymański

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da bi morali lokalni in 
regionalni organi na industrijskih območjih 
pri financiranju energetskih projektov 
poskušati izkoriščati sinergije med 
nacionalnim javnim financiranjem in 
javnim financiranjem iz EU ter zasebnimi 
vlaganji za podpiranje inovacij, raziskav in 
razvoja; je prepričan, da lahko večje javne 
in zasebne naložbe v okolju prijazne 
programe na industrijskih območjih
ustvarjajo delovna mesta in rast prek 
nizkoogljičnih tehnologij, obnovljivih 
virov energije ter okolju prijaznega blaga 
in storitev;

2. ugotavlja, da bi morali lokalni in 
regionalni organi na industrijskih območjih 
pri financiranju energetskih projektov 
poskušati izkoriščati sinergije med 
nacionalnim javnim financiranjem in 
javnim financiranjem iz EU ter zasebnimi 
vlaganji za zagotavljanje zanesljive oskrbe 
in za podpiranje inovacij, raziskav in 
razvoja; je prepričan, da lahko večje javne 
in zasebne naložbe v industrijska območja
ustvarjajo delovna mesta in gospodarsko
rast;
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Predlog spremembe 7
Jolanta Emilia Hibner

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da bi morali lokalni in 
regionalni organi na industrijskih območjih 
pri financiranju energetskih projektov 
poskušati izkoriščati sinergije med 
nacionalnim javnim financiranjem in 
javnim financiranjem iz EU ter zasebnimi 
vlaganji za podpiranje inovacij, raziskav in 
razvoja; je prepričan, da lahko večje javne 
in zasebne naložbe v okolju prijazne 
programe na industrijskih območjih 
ustvarjajo delovna mesta in rast prek
nizkoogljičnih tehnologij, obnovljivih 
virov energije ter okolju prijaznega blaga 
in storitev;

2. ugotavlja, da bi morali lokalni in 
regionalni organi na industrijskih območjih 
pri financiranju energetskih projektov 
poskušati izkoriščati sinergije med 
nacionalnim javnim financiranjem in 
javnim financiranjem iz EU ter zasebnimi 
vlaganji za podpiranje inovacij, raziskav in 
razvoja; je prepričan, da lahko večje javne 
in zasebne naložbe v okolju prijazne 
programe na industrijskih območjih 
ustvarjajo delovna mesta in rast prek
ekoloških inovacij, okoljskih tehnologij, 
obnovljivih virov energije ter razvoja
okolju prijaznega trga blaga in storitev;

Or. pl

Predlog spremembe 8
Zbigniew Ziobro

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da bi morali lokalni in 
regionalni organi na industrijskih območjih 
pri financiranju energetskih projektov 
poskušati izkoriščati sinergije med 
nacionalnim javnim financiranjem in 
javnim financiranjem iz EU ter zasebnimi 
vlaganji za podpiranje inovacij, raziskav in 
razvoja; je prepričan, da lahko večje javne 
in zasebne naložbe v okolju prijazne 

2. ugotavlja, da bi morali lokalni in 
regionalni organi na industrijskih območjih 
pri financiranju energetskih projektov 
poskušati izkoriščati sinergije med 
nacionalnim javnim financiranjem in 
javnim financiranjem iz EU ter zasebnimi 
vlaganji za podpiranje inovacij, raziskav in 
razvoja; je prepričan, da lahko večje 
zasebne naložbe v okolju prijazne 
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programe na industrijskih območjih 
ustvarjajo delovna mesta in rast prek 
nizkoogljičnih tehnologij, obnovljivih 
virov energije ter okolju prijaznega blaga 
in storitev;

programe na industrijskih območjih 
ustvarjajo delovna mesta in rast prek 
nizkoogljičnih tehnologij, obnovljivih 
virov energije ter okolju prijaznega blaga 
in storitev;

Or. pl

Predlog spremembe 9
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da bi morali lokalni in 
regionalni organi na industrijskih območjih 
pri financiranju energetskih projektov 
poskušati izkoriščati sinergije med 
nacionalnim javnim financiranjem in 
javnim financiranjem iz EU ter zasebnimi 
vlaganji za podpiranje inovacij, raziskav in 
razvoja; je prepričan, da lahko večje javne 
in zasebne naložbe v okolju prijazne 
programe na industrijskih območjih 
ustvarjajo delovna mesta in rast prek 
nizkoogljičnih tehnologij, obnovljivih 
virov energije ter okolju prijaznega blaga 
in storitev;

2. ugotavlja, da bi morali lokalni in 
regionalni organi na industrijskih območjih 
pri financiranju energetskih in 
infrastrukturnih projektov poskušati 
izkoriščati sinergije med nacionalnim 
javnim financiranjem in javnim 
financiranjem iz EU ter zasebnimi vlaganji 
za podpiranje inovacij, raziskav in razvoja;
je prepričan, da lahko večje javne in 
zasebne naložbe v okolju prijazne 
programe na industrijskih območjih 
ustvarjajo delovna mesta in rast prek 
nizkoogljičnih tehnologij, tehnologij
obnovljivih virov energije, okolju 
prijaznega blaga in storitev ter izkoriščanja 
potenciala energetske učinkovitosti;
ugotavlja, da mora Evropa uporabiti vse 
politike in instrumente, ki jih ima na voljo 
na ravni EU, na primer notranji trg, 
okoljsko in podnebno politiko, raziskave 
in inovacije, trgovinsko in konkurenčno 
politiko ter razvoj MSP, za spodbujanje 
ustvarjanja visokokakovostnih delovnih 
mest, s katerimi bo kos prihodnjim 
družbenim izzivom;

Or. en



PE506.100v01-00 8/15 AM\928284SL.doc

SL

Predlog spremembe 10
Anna Rosbach

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da bi bilo treba 
prestrukturiranje industrijskih območij, 
čeprav je lahko drago, izvesti čim bolj 
proračunsko nevtralno, in sicer z 
usmerjanjem sredstev in podpornih 
mehanizmov, ki že obstajajo;

Or. en

Predlog spremembe 11
Linda McAvan

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. ugotavlja, da je številnim industrijskim 
območjem uspelo ustvariti zelena delovna 
mesta s finančnim spodbujanjem velikih 
podjetij v trajnostnih panogah, da so se 
preselila na območje ali ostala na njem; 
poziva Evropsko komisijo, naj še naprej 
dovoli lokalnim organom, da dajejo 
državno pomoč velikim podjetjem, in naj 
iz smernic za regionalno državno pomoč 
2014–2020 ne umakne te možnosti;

Or. en

Predlog spremembe 12
Kartika Tamara Liotard

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da je z osredotočanjem na 
dodano vrednost vseh segmentov 
prebivalstva mogoče prilagoditi in okrepiti 
strategije, vsak segment spodbujati kot vir 
inovacij in rasti ter se tako spopadati z 
družbenimi izzivi; regionalne strategije za 
industrijska območja, ki ne upoštevajo 
razlik v starosti in med spoloma, lahko 
pomenijo izgubo poslovnih priložnosti;

Or. en

Predlog spremembe 13
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morale regionalne 
strategije za industrijska območja kot točko 
osredotočanja vključevati čiščenje zemljišč 
in vode ter da bi morale zato regionalne 
strategije upoštevati ukrepe, ki podpirajo 
cilje iz okvirne direktive o odpadkih in
okvirne direktive o vodah;

3. poudarja, da bi morale regionalne 
strategije za industrijska območja kot točko 
osredotočanja vključevati ukrepe za 
varovanje zemljišč, vode in kakovosti 
zraka, regionalne in lokalne biotske 
raznovrstnosti ter naravnih virov; 
poudarja, da bi morale zato regionalne 
strategije upoštevati ukrepe, ki podpirajo 
cilje iz okvirne direktive o odpadkih,
okvirne direktive o vodah in direktive o 
kakovosti zraka;

Or. en

Predlog spremembe 14
Anna Rosbach

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morale regionalne 
strategije za industrijska območja kot točko 
osredotočanja vključevati čiščenje zemljišč 
in vode ter da bi morale zato regionalne 
strategije upoštevati ukrepe, ki podpirajo 
cilje iz okvirne direktive o odpadkih in 
okvirne direktive o vodah;

3. poudarja, da bi morale regionalne 
strategije za industrijska območja kot točko 
osredotočanja vključevati čiščenje zemljišč 
in vode, da okolju škodljive snovi ne bi več 
uhajale v naravo; poudarja tudi, da bi
morale zato regionalne strategije upoštevati 
ukrepe, ki podpirajo cilje iz okvirne 
direktive o odpadkih in okvirne direktive o 
vodah;

Or. en

Predlog spremembe 15
Andrés Perelló Rodríguez

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morale regionalne 
strategije za industrijska območja kot točko 
osredotočanja vključevati čiščenje zemljišč 
in vode ter da bi morale zato regionalne
strategije upoštevati ukrepe, ki podpirajo 
cilje iz okvirne direktive o odpadkih in 
okvirne direktive o vodah;

3. poudarja, da bi morale regionalne 
strategije za industrijska območja kot točko 
osredotočanja vključevati čiščenje zemljišč 
in vode ter da bi morale zato regionalne 
strategije upoštevati ukrepe, ki podpirajo 
cilje iz okvirne direktive o odpadkih in 
okvirne direktive o vodah; te strategije si 
morajo prav tako prizadevati za zaščito in 
ohranjanje okolja ter fizičnih prostorov, 
ter obenem zagotavljati višjo stopnjo 
okoljske učinkovitosti in trajnosti;

Or. es

Predlog spremembe 16
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je pomembno, da strategije za 
industrijska območja vključujejo celostno 
osredotočanje na možnosti prometnih 
povezav do teh območij in iz njih, in sicer v 
obliki surovin, blaga in ljudi, ter da to 
lahko pripomore k zmanjšanju okoljskega 
vpliva industrijskih območij;

4. meni, da je pomembno, da strategije za 
industrijska območja vključujejo celostno 
osredotočanje na možnosti prevoza do teh 
območij in iz njih, in sicer surovin, blaga in 
ljudi, ter na potrebno obstoječo ali 
načrtovano infrastrukturo, ter da to lahko 
pripomore k zmanjšanju okoljskega vpliva 
industrijskih območij in zagotovi, da so 
potrebe skupnosti izpolnjene sočasno z 
varovanjem virov in kapitala;

Or. en

Predlog spremembe 17
Anna Rosbach

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je pomembno, da strategije za 
industrijska območja vključujejo celostno 
osredotočanje na možnosti prometnih 
povezav do teh območij in iz njih, in sicer v 
obliki surovin, blaga in ljudi, ter da to 
lahko pripomore k zmanjšanju okoljskega 
vpliva industrijskih območij;

4. meni, da je pomembno, da strategije za 
industrijska območja vključujejo celostno 
osredotočanje na možnosti prevoza do teh 
območij in iz njih, in sicer surovin, blaga in 
ljudi, ter da to lahko pripomore k 
zmanjšanju okoljskega vpliva industrijskih 
območij in pozitivno prispeva k javnemu 
zdravju;

Or. en

Predlog spremembe 18
Jolanta Emilia Hibner

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je pomembno, da strategije za 4. meni, da je pomembno, da strategije za 
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industrijska območja vključujejo celostno 
osredotočanje na možnosti prometnih 
povezav do teh območij in iz njih, in sicer v 
obliki surovin, blaga in ljudi, ter da to 
lahko pripomore k zmanjšanju okoljskega 
vpliva industrijskih območij;

industrijska območja vključujejo celostno 
osredotočanje na trajnostne možnosti 
prevoza do teh območij in iz njih, in sicer 
surovin, blaga in ljudi, ter da to lahko 
pripomore k zmanjšanju okoljskega vpliva 
industrijskih in mestnih območij;

Or. pl

Predlog spremembe 19
Anna Rosbach

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da sta povečanje osredotočenosti 
na najboljše prakse v zvezi s prevozom po 
celinskih plovnih poteh, čezmorskim 
prevozom, železniškim prevozom blaga in 
pametnimi centri in omrežji za distribucijo 
ter njihovo spodbujanje ključnega 
pomena za izboljšanje okolja v 
regionalnih industrijskih območjih;

Or. en

Predlog spremembe 20
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja pomen učinkovitega prenosa 
direktive SEVESO III v pravni red držav 
članic, da se čim bolj zmanjšajo morebitna 
tveganja za državljane, ki so blizu zadevnih 
industrijskih regij, da se jim zagotovi
ustrezne informacije glede morebitnih 
tveganj ter da se jih bolje vključi v 
odločitve o načrtovanju rabe zemljišč.

5. poudarja pomen učinkovitega prenosa 
direktive SEVESO III v pravni red držav 
članic, da se čim bolj zmanjšajo morebitna 
tveganja za državljane, ki živijo v 
neposredni bližini zadevnih industrijskih 
regij, da se jim zagotovijo ustrezne 
informacije glede morebitnih tveganj ter da 
bi jih bolje vključili v odločitve o 
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načrtovanju rabe zemljišč, da bodo te 
odločitve o načrtovanju trajnostnejše ter 
da se kar najbolj zmanjšajo morebitni 
kompromisi med družbenimi, 
gospodarskimi in okoljskimi cilji in 
potrebami;

Or. en

Predlog spremembe 21
Anna Rosbach

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja pomen učinkovitega prenosa 
direktive SEVESO III v pravni red držav 
članic, da se čim bolj zmanjšajo morebitna 
tveganja za državljane, ki so blizu zadevnih 
industrijskih regij, da se jim zagotovi
ustrezne informacije glede morebitnih 
tveganj ter da se jih bolje vključi v 
odločitve o načrtovanju rabe zemljišč.

5. poudarja pomen učinkovitega prenosa 
direktive SEVESO III v pravni red držav 
članic, da se čim bolj zmanjšajo morebitna 
tveganja za državljane, ki so blizu zadevnih
industrijskih regij, da se jim zagotovijo
ustrezne informacije glede morebitnih 
tveganj ter da bi jih bolje vključili v 
odločitve o načrtovanju rabe zemljišč; s 
tem v zvezi poziva k izmenjavi najboljših 
praks glede ločevanja industrijskih in 
stanovanjskih območij;

Or. en

Predlog spremembe 22
Andrés Perelló Rodríguez

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja pomen učinkovitega prenosa 
direktive SEVESO III v pravni red držav 
članic, da se čim bolj zmanjšajo morebitna 
tveganja za državljane, ki so blizu zadevnih 
industrijskih regij, da se jim zagotovi

5. poudarja pomen učinkovitega prenosa 
direktive SEVESO III v pravni red držav 
članic, da se čim bolj zmanjšajo morebitna 
tveganja za državljane, ki so blizu zadevnih 
industrijskih regij, da se jim zagotovijo
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ustrezne informacije glede morebitnih 
tveganj ter da se jih bolje vključi v 
odločitve o načrtovanju rabe zemljišč.

ustrezne informacije glede morebitnih 
tveganj ter da bi jih bolje vključili v 
odločitve o načrtovanju rabe zemljišč; se 
končno zavzema za pozivanje držav članic 
v skladu s pravom EU, naj omenjene 
strategije pripravijo v sodelovanju s 
skupinami in združenji, ki predstavljajo 
državljane, kot del horizontalnega 
odločanja, v katerem bodo te skupine in 
združenja enakovredni partnerji v vseh 
fazah procesa reforme, v katerih mora 
sodelovati širša javnost.

Or. es

Predlog spremembe 23
Anna Rosbach

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. ugotavlja, da imajo številna nekdanja 
in zastarela industrijska območja veliko 
možnosti za izboljšanje energetske 
učinkovitosti z uporabo modernih 
tehnologij in oblikovanjem standardov, 
kar je koristno tako za regionalno 
gospodarstvo kot za okolje;

Or. en

Predlog spremembe 24
Anna Rosbach

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. opozarja na možnost pridobivanja 
sredstev za okolju prijazne naložbe s 
prodajo nekdanjih industrijskih 
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nepremičnin na zanimivih lokacija, na 
primer v pristaniščih, vzdolž rek itd.; 
opozarja tudi, da lahko to zmanjša 
potrebo po javnem financiranju;

Or. en

Predlog spremembe 25
Zbigniew Ziobro

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da bi v upravičenih primerih in 
po posvetovanju z Evropsko komisijo 
države članice morale imeti možnost, da 
začasno opustijo cilje zmanjšanja emisij 
CO2 in emisij toplogrednih plinov.

Or. pl


