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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt de noodzaak om de aandacht te richten op de specifieke doelstellingen en 
activiteiten van het programma Horizon 2020 voor een beter beheer van waterreserves 
binnen de EU en haar buurlanden; is van mening dat het EU-onderzoeksbeleid dient te 
beantwoorden aan de groeiende uitdagingen met betrekking tot waterbeheer voor landbouw, 
industrie en ambities ten aanzien van waterefficiëntie;

2. merkt op dat iedere onderneming afhankelijk is van waterreserves, en is van oordeel dat de 
industriële toekomst in Europa afhangt van het doelmatig reageren op de huidige 
wateruitdagingen;

3. verwelkomt de verdere coördinatie en ontwikkeling van Europees waterbeleid op basis van 
stroomgebiedsbeheersplannen en het waterinformatiesysteem voor Europa (WISE);

4. wijst op het potentieel voor beter gegevensbeheer, op basis van verbetering van statistische 
informatie en het gebruik van GMES voor het monitoren van de toestand van de 
waterreserves en de druk van economische activiteit op deze reserves;

5. wijst op het potentieel van waterkracht als een vorm van CO2-neutrale en op eigen 
hulpbronnen gebaseerde energieproductie, welke op doeltreffende wijze kan beantwoorden 
aan de vraag naar Europese energielevering; roept op tot het ontwikkelen van nieuwe en 
innovatieve energieoplossingen op dit gebied;

6. spoort de Commissie aan een samenhangende aanpak te ontwikkelen voor de internalisering 
van de kosten die voortvloeien uit watergebruik en watervervuiling;

7. roept op tot toenemende internationale samenwerking met derde landen en internationale 
organisaties om de huidige waterbeheeruitdagingen waar de samenleving voor staat 
doeltreffend aan te pakken.


