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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. Υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο 
Συνοχής καλούνται να συμβάλουν, σε συνδυασμό με την εθνική χρηματοδότηση, στην 
επιτάχυνση της εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα της ανανεώσιμης 
ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης·  κατά συνέπεια, υποστηρίζει την προώθηση της 
ενεργειακής απόδοσης και μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, από τις τοπικές 
και περιφερειακές αρχές·

2. Παρατηρεί ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές των βιομηχανικών ζωνών οφείλουν να 
επιδιώξουν την εκμετάλλευση των συνεργειών μεταξύ δημόσιας χρηματοδότησης από 
εθνικούς πόρους και από την ΕΕ και ιδιωτικών επενδύσεων για τη χρηματοδότηση 
ενεργειακών έργων, ως μέσο για την υποστήριξη της καινοτομίας, της έρευνας και της 
ανάπτυξης· εκφράζει την πεποίθηση ότι η αύξηση των δημοσίων και ιδιωτικών 
επενδύσεων στο πράσινο θεματολόγιο των βιομηχανικών ζωνών μπορεί να αποδειχθεί 
γενεσιουργός απασχόλησης και ανάπτυξης μέσω τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα, ανανεώσιμης ενέργειας και φιλοπεριβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών·

3. Τονίζει ότι οι περιφερειακές στρατηγικές για τις βιομηχανικές ζώνες θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν, ως κεντρικό σημείο, την εξυγίανση του εδάφους και των υδάτων, και ότι 
κατά συνέπεια, οι περιφερειακές στρατηγικές οφείλουν να εξετάζουν μέτρα που 
στηρίζουν τους στόχους της οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα και την οδηγία-πλαίσιο για 
τα ύδατα·

4. Εκφράζει την πεποίθηση ότι είναι σημαντικό να εστιασθούν οι στρατηγικές για τις 
βιομηχανικές ζώνες στις δυνατότητες μεταφοράς από και προς τις περιοχές, τόσο για τις 
πρώτες ύλες και τα εμπορεύματα όσο και για το προσωπικό, και ότι αυτό μπορεί να 
βοηθήσει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των βιομηχανικών περιοχών·

5. Υπογραμμίζει τη σημασία μιας αποτελεσματικής μεταφοράς της οδηγίας SEVESO III στο 
εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, ώστε να εξασφαλισθεί η ελαχιστοποίηση των πιθανών 
κινδύνων που απειλούν του πολίτες που διαμένουν κοντά στις βιομηχανικές ζώνες, η 
πρόσβασή τους στην κατάλληλη πληροφόρηση σχετικά με κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο και η 
καλύτερη συμμετοχή τους στις αποφάσεις χωροταξικού προγραμματισμού.


