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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje potřebu zaměřit se na konkrétní cíle a kroky iniciativy Horizont 2020 týkající 
se lepšího hospodaření s vodními zdroji v EU a sousedních zemích; věří, že výzkumná 
politika EU by měla reagovat na rostoucí výzvy spojené s hospodařením s vodními zdroji 
v zemědělství a průmyslu a snahami o jejich účinné využívání;

2. konstatuje, že každý podnik je závislý na vodních zdrojích a věří, že budoucnost 
evropského průmyslu závisí na účinné reakci na současné problémy týkající se vody;

3. vítá další koordinaci a rozvoj evropských vodních politik založených na plánech povodí a 
Evropském systému informací o vodě (WISE);

4. konstatuje, že existuje potenciál pro lepší správu údajů založený na zlepšení statistických 
informací a využití programu GMES k monitorování stavu vodních zdrojů a tlaku, 
kterému jsou vystaveny hospodářskou činností;

5. konstatuje, že hydroelektrická energie má potenciál jako druh vlastního zdroje výroby 
energie, který je neutrální z hlediska emisí CO2 a účinně reaguje na potřeby evropských 
dodávek energie; vyzývá k rozvoji nových a inovativních energetických řešení v této 
oblasti;

6. vybízí Komisi, aby vypracovala jasný přístup k internalizaci nákladů vzniklých 
v souvislosti se spotřebou vody a jejím znečištěním;

7. vyzývá k posílení mezinárodní spolupráce se třetími zeměmi a mezinárodními 
organizacemi v účinném boji proti současným výzvám vodního hospodářství, kterým 
společnost čelí.


