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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по регионално развитие да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. припомня, че от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд се 
очаква да допринесат заедно с националното финансиране за ускоряване 
прилагането на законодателството на ЕС в областта на енергията от възобновяеми 
източници и енергийната ефективност; съответно подкрепя насърчаването на 
енергийната ефективност и на нисковъглеродната икономика от местните и 
регионални органи;

2. отбелязва, че местните и регионалните органи в промишлените райони следва да 
опитат да се възползват от взаимодействието между националното публичното 
финансиране, публичното финансиране от ЕС и частните инвестиции при 
финансирането на енергийни проекти, като начин за подкрепа на иновациите, 
научноизследователската и развойна дейност; счита, че по-големите публични и 
частни инвестиции в екологичната програма в промишлени райони могат да 
създадат заетост и растеж посредством технологии с ниски нива на въглеродни 
емисии, енергия от възобновяеми източници и екологични стоки и услуги;

3. подчертава, че регионалните стратегии за промишлените райони следва да 
включват като основна точка почистването на земята и водите, и че съответно 
регионалните стратегии следва да вземат предвид мерки, които подкрепят целите на 
Рамковата директива относно отпадъците и Рамковата директива за водите;

4. счита за важно стратегиите за промишлените райони да обърнат цялостно внимание 
на възможностите по отношение на транспорта на суровини, стоки и служители до 
и от районите и също така счита, че това може да помогне да се намали 
екологичният отпечатък на промишлените райони;

5. подчертава значението на ефективното транспониране от страна на държавите 
членки на Директивата Севезо ІІІ, за да се гарантира, че евентуалният риск за 
гражданите в близост до промишлените райони е минимален, че те разполагат с 
адекватна информация относно евентуален риск и че вземат по-голямо участие при 
вземането на решения относно планирането на земеползването.


