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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție care urmează a fi adoptată:

1. subliniază necesitatea concentrării asupra obiectivelor și activităților specifice ale 
programului Orizont 2020 privind o mai bună gestionare a resurselor de apă în UE și în 
țările vecine acesteia; consideră că politica de cercetare a UE ar trebui să răspundă 
provocărilor tot mai mari privind gestionarea apei pentru obiectivele din agricultură, 
industrie și utilizarea eficientă a apei;

2. remarcă faptul că fiecare întreprindere este dependentă de resursele de apă și consideră că 
viitorul industriei în Europa depinde, la rândul său, de răspunsul eficient la dificultățile 
actuale legate de apă;

3. salută coordonarea și dezvoltarea în continuare a politicilor europene privind apa bazate 
pe planurile de management al bazinelor hidrografice și pe Sistemul european de 
informare privind apa (WISE);

4. remarcă potențialul pentru o mai bună gestionare a datelor, bazat pe o îmbunătățire a 
informațiilor statistice și a utilizării programului GMES pentru monitorizarea stării 
resurselor de apă și a presiunilor exercitate asupra lor de activitatea economică;

5. remarcă potențialul energiei hidroelectrice ca formă de producție de energie neutră din 
punct de vedere al emisiilor de CO2 și bazată pe resurse proprii, care poate răspunde în 
mod eficient cerințelor de aprovizionare cu energie de la nivel european; solicită 
dezvoltarea de soluții energetice noi și inovatoare în acest domeniu;

6. încurajează Comisia să dezvolte o abordare coerentă a internalizării costurilor rezultate 
din utilizarea și din poluarea apei;

7. solicită o cooperare internațională sporită cu țările terțe și cu organizațiile internaționale în 
vederea abordării în mod eficient a dificultăților actuale privind gestionarea apei cu care 
se confruntă societatea.


