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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Regioninės 
plėtros komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) ir Sanglaudos fondas yra 
raginami prisidėti prie nacionalinio finansavimo spartinant ES teisės aktų, susijusių su 
atsinaujinančiąja energija ir energijos vartojimo efektyvumu, įgyvendinimo; todėl remia 
vietos ir regioninės valdžios institucijų skatinamą energijos vartojimo efektyvumą ir mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų ekonomiką;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad pramoniniuose rajonuose vietos ir regioninės valdžios 
institucijos turėtų siekti išnaudoti nacionalinio bei ES viešojo finansavimo ir privačių 
investicijų į energetikos srities projektų finansavimą sąveiką, kaip priemonę remti 
inovacijas, mokslinius tyrimus ir vystymąsi; mano, kad padidinus viešas ir privačias 
investicijas į pramoninių rajonų darbotvarkę, susijusią su ekologiniais klausimais, būtų 
galima padidinti užimtumą ir paskatinti ekonomikos augimą pasitelkiant mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomiką, atsinaujinančiąją energiją ir ekologiškas prekes 
bei paslaugas;

3. pabrėžia, kad į pramoniniams rajonams skirtas regionines strategijas kaip pagrindinį 
elementą reikėtų įtraukti žemės ir vandens valymą ir kad todėl įgyvendinant regionines 
strategijas reikėtų apsvarstyti priemones, kuriomis remiami Atliekų pagrindų direktyvos ir 
Vandens pagrindų direktyvos siekiai ir tikslai;

4. mano, jog svarbu, kad pramoniniams rajonams skirtomis strategijomis būtų bendrai 
sutelkiamas dėmesys į žaliavų, prekių ir darbuotojų vežimo į rajonus ir iš jų galimybes, ir 
kad tai padėtų sumažinti pramonės sričių ekologinį pėdsaką;

5. pabrėžia, kaip svarbu, kad valstybės narės veiksmingai perkeltų SEVESO III direktyvą į 
nacionalinę teisę, siekiant užtikrinti, kad netoli susijusių pramonės rajonų gyvenantiems 
piliečiams galinti kilti rizika būtų sumažinta, kad jiems būtų suteikta atitinkama 
informacija apie galimą riziką ir kad jie galėtų aktyviau dalyvauti priimant su žemės 
naudojimo planavimu susijusius sprendimus.


