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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. υπογραμμίζει την ανάγκη εστίασης στους συγκεκριμένους στόχους και δραστηριότητες 
του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020) σε σχέση με την καλύτερη 
διαχείριση των υδάτινων πόρων στην ΕΕ και στις γειτονικές της χώρες· θεωρεί ότι η 
ευρωπαϊκή πολιτική για την έρευνα πρέπει να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες 
προκλήσεις της διαχείρισης των υδάτων στο πλαίσιο των φιλόδοξων στόχων για τη 
γεωργία, τη βιομηχανία και την αποδοτική χρήση των υδάτων·

2. σημειώνει ότι όλες οι επιχειρήσεις εξαρτώνται από τους υδάτινους πόρους και εκτιμά ότι 
το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας εξαρτάται από την αποτελεσματική απόκριση στις 
υφιστάμενες προκλήσεις που αφορούν τα ύδατα·

3. επικροτεί τον περαιτέρω συντονισμό και ανάπτυξη ευρωπαϊκών πολιτικών για τα ύδατα 
σύμφωνα με τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών και με το σύστημα 
πληροφοριών για τα ύδατα στην Ευρώπη (WISE)·

4. επισημαίνει τις δυνατότητες για μια καλύτερη διαχείριση των δεδομένων βασιζόμενη στη 
βελτίωση των στατιστικών στοιχείων και στη χρήση του προγράμματος GMES για την 
παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτινων πόρων και των πιέσεων που υφίστανται 
από την οικονομική δραστηριότητα·

5. σημειώνει τις δυνατότητες της υδραυλικής ενέργειας ως μορφή παραγωγής ενέργειας που 
είναι μηδενική σε άνθρακα, βασίζεται σε ιδίους πόρους και δύναται να ανταποκριθεί 
αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού ενεργειακού εφοδιασμού· ζητεί την 
ανάπτυξη νέων και καινοτόμων ενεργειακών λύσεων στον εν λόγω τομέα·

6. παροτρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει μια συνεκτική προσέγγιση της εσωτερίκευσης των 
δαπανών που απορρέουν από τη χρήση και τη μόλυνση των υδάτων·

7. ζητεί την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, 
με σκοπό τον αποτελεσματικό χειρισμό των υφιστάμενων προκλήσεων που αντιμετωπίζει 
η κοινωνία στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων.


