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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla konieczność skupienia uwagi na konkretnych celach i działaniach w ramach 
programu „Horyzont 2020” służących lepszemu gospodarowaniu zasobami wodnymi w 
UE i krajach z nią sąsiadujących; uważa, że polityka badawcza UE powinna zająć się 
coraz większymi wyzwaniami gospodarki wodnej na potrzeby rolnictwa, przemysłu i 
oszczędzania wody;

2. zauważa, że każde przedsiębiorstwo zależne jest od zasobów wodnych, oraz uważa, że 
przyszłość przemysłu w Europie zależy od skuteczności działań podjętych w celu 
stawienia czoła obecnym wyzwaniom polityki wodnej;

3. z zadowoleniem odnosi się do dalszej koordynacji i dalszego rozwoju europejskiej 
polityki wodnej w oparciu o plany gospodarowania wodami w dorzeczu i Europejski 
System Informacji Wodnej (WISE);

4. zauważa, że możliwe jest lepsze zarządzanie danymi dzięki udoskonaleniu informacji 
statystycznych oraz wykorzystaniu GMES do monitorowania stanu zasobów wodnych i 
ich obciążenia w wyniku działalności gospodarczej;

5. zauważa, jak duży potencjał wykazuje energia wodna będąca źródłem energii neutralnej 
pod względem emisji dwutlenku węgla, wytwarzanej w oparciu o własne zasoby, 
pozwalająca skutecznie zaspokoić europejskie potrzeby w zakresie zaopatrzenia w 
energię; wzywa do wypracowania nowych i innowacyjnych rozwiązań energetycznych w 
tej dziedzinie;

6. zachęca Komisję do opracowania spójnego podejścia do internalizacji kosztów 
wynikających z użytkowania i zanieczyszczania zasobów wodnych;

7. wzywa do usprawnienia współpracy  międzynarodowej z państwami trzecimi i 
organizacjami międzynarodowymi w celu skutecznego stawienia czoła obecnym 
wyzwaniom gospodarki wodnej stojącym przed społeczeństwem.


