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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger behovet for at fokusere på de specifikke mål og aktiviteter i programmet 
Horisont 2020 om bedre forvaltning af vandressourcerne i EU og dets nabolande; mener,
at EU's forskningspolitik skal være tilpasset de stigende udfordringer i forbindelse med 
vandforvaltning for landbruget, industrien og målene for vandeffektivitet;

2. påpeger, at ethvert foretagende afhænger af vandressourcer og mener, at den europæiske 
industris fremtid afhænger af en effektiv reaktion på de nuværende udfordringer angående 
vand;

3. glæder sig over den yderligere koordination og udvikling af de europæiske vandpolitikker, 
som er baseret på vandområdeplaner og vandinformationssystemet for Europa (WISE);

4. påpeger muligheden for bedre dataforvaltning på grundlag af en forbedring af de 
statistiske oplysninger og anvendelsen af GMES-overvågning af vandressourcernes 
tilstand og presset på dem som følge af økonomisk aktivitet;

5. påpeger potentialet i vandkraft som en CO2-neutral energiproduktion baseret på egne 
ressourcer, som kan opfylde den europæiske energiforsynings behov på en effektiv måde; 
opfordrer til at udvikle nye og innovative energiløsninger på dette område;

6. opfordrer Kommissionen til at udvikle en sammenhængende tilgang til internaliseringen 
af omkostningerne som følge af vandforbrug og vandforurening;

7. opfordrer til øget internationalt samarbejde med tredjelande og internationale 
organisationer med henblik på at tackle de nuværende udfordringer i forbindelse med 
vandforvaltning på en effektiv måde.


