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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje potrebu zamerať sa na osobitné ciele a činnosti programu Horizon 2020 
týkajúce sa lepšieho hospodárenia s vodnými zdrojmi v EÚ a v susedných krajinách; je 
presvedčený, že politika výskumu v EÚ by mala reagovať na rastúce problémy, pokiaľ ide 
o vodné hospodárstvo v poľnohospodárstve, priemysle a pri úsilí o účinné využívanie 
vody;

2. konštatuje, že každý podnik je odkázaný na vodné zdroje, a je presvedčený, že budúcnosť 
európskeho priemyslu závisí od účinnej reakcie na súčasné problémy oblasti vôd;

3. víta ďalšiu koordináciu a vývoj európskych politík v oblasti vodného hospodárstva, ktoré 
sa zakladajú na plánoch manažmentu povodia a na Systéme informácií o vode pre Európu 
(WISE);

4. zdôrazňuje potenciál pre lepšiu správu údajov, ktorý vyplýva z vylepšenia štatistických 
informácií a z používania programu Globálneho monitorovania pre životné prostredie 
a bezpečnosť (GMES), pokiaľ ide o stav vodných zdrojov a o tlak na ne zapríčinený 
hospodárskou činnosťou;

5. zdôrazňuje potenciál vodných elektrární ako formy výroby energie, ktorá je neutrálna 
z hľadiska CO2, založená na vlastnom zdroji a môže predstavovať účinnú reakciu na 
požiadavky dodávok energie v Európe; vyzýva v tejto súvislosti na vývoj nových 
a inovatívnych riešení v oblasti energetiky;

6. podnecuje Komisiu, aby vytvorila súdržný prístup k internalizácii nákladov vyplývajúcich 
z využívania vody a zo znečistenia vôd;

7. vyzýva na posilnenú medzinárodnú spoluprácu s tretími krajinami a medzinárodnými 
organizáciami, pokiaľ ide o účinné riešenie súčasných problémov vodného hospodárstva, 
ktorým spoločnosť čelí.


