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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da se je treba osredotočiti na posebne cilje in dejavnosti programa Obzorje 2020 
za boljše upravljanje vodnih virov v EU in njenih sosednjih državah; meni, da bi se 
morala politika EU na področju raziskav odzvati na vedno večje izzive pri upravljanju 
vode za doseganje ciljev na področjih kmetijstva, industrije in učinkovitosti rabe vode;

2. opozarja, da je vsako podjetje odvisno od vodnih virov, in meni, da je prihodnost 
industrije v Evropi odvisna od učinkovitega odziva na sedanje izzive na področju vode;

3. pozdravlja nadaljnje usklajevanje in razvoj evropske vodne politike na podlagi načrtov za 
upravljanje povodij in Evropskega informacijskega sistema za vode;

4. opozarja na možnosti boljšega upravljanja podatkov z izboljšanjem statističnih podatkov 
in uporabo globalnega nadzorovanja okolja in varnosti pri nadzoru stanja vodnih virov in 
pritiskov nanje zaradi gospodarske dejavnosti;

5. opozarja na potencial vodne energije kot oblike proizvodnje električne energije, ki je CO2
nevtralna in temelji na lastnih virih ter se lahko učinkovito odzove na potrebe oskrbe z 
energijo v Evropi; poziva k razvoju novih in inovativnih energetskih rešitev na tem 
področju;

6. spodbuja Komisijo, naj razvije skladen pristop za internalizacijo stroškov, ki so posledica 
rabe in onesnaževanja vode;

7. poziva k okrepljenemu mednarodnemu sodelovanju s tretjimi državami in mednarodnimi 
organizacijami za učinkovito spopadanje s sedanjimi izzivi družbe pri upravljanju vode.


