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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. подчертава необходимостта от съсредоточаване върху конкретните цели и дейности 
на програмата „Хоризонт 2020“ за по-добро управление на водните ресурси в ЕС и 
държавите в съседство от него; вярва, че политиката на ЕС в областта на научните 
изследвания следва да отговоря на нарастващите предизвикателства, свързани с 
управлението на водите за селското стопанство, промишлеността, както и на 
амбициите за водна ефективност;

2. отбелязва, че всяко предприятие зависи от водните ресурси и вярва, че бъдещето на 
промишлеността в Европа зависи от ефективния отговор на настоящите 
предизвикателства, свързани с водата;

3. приветства по-нататъшното координиране и развитие на европейските политики за 
водата въз основа на плановете за управление на речните басейни и Европейската 
информационна система за водите (ЕИСВ);

4. отбелязва възможностите за по-добро управление на данните въз основа на 
подобряване на статистическата информация и използване на Глобален мониторинг 
на околната среда и сигурността (ГМОСС) за следене на състоянието на водните 
ресурси и натиска върху тях от стопанската дейност;

5. отбелязва потенциала на водната енергия като форма на неутрално по отношение на 
въглеродните емисии производство на енергия от собствени ресурси, което може да 
отговори ефективно на търсенето на европейски енергийни доставки; призовава за 
разработването на нови и иновативни енергийни решения в тази област;

6. насърчава Комисията да разработи последователен подход към вътрешно поемане 
на разходите, произтичащи от използването и замърсяването на водите;

7. призовава за засилено международно сътрудничество с трети държави и 
международни организации с цел ефективно справяне с настоящите 
предизвикателства в управлението на водите, пред които е изправено обществото.


