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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че четвъртият доклад за сближаването определя изменението на 
климата, в частност засушаването и недостига на вода, като едно от новите 
предизвикателства със значими териториални последици, които до момента са 
засегнали 11% от населението и 17% от територията на ЕС и с които политиката на 
сближаване трябва да се справи,

Б. като има предвид, че въздействието на недостига на вода и сушите в Европейския 
съюз се усеща по-силно в определени региони и най-силно в най-бедните региони, 
като води до изоставяне на земи, горски пожари и деградация на почвите и 
затруднява значително социалното и икономическо развитие на населението на 
тези региони, и като има предвид, че икономическите последици от недостига на 
вода и сушите представляват предизвикателство за постигането на Лисабонските 
цели и целите на политиката на сближаване,

1. призовава настоятелно Съвета да приеме незабавно решение относно 
предложението за регламент за създаване на Фонд за солидарност на ЕС 
(COM(2005)0108), за да се определят по-добре критериите и събитията, за които 
може да се кандидатства за финансиране, включително и сушите, с цел да се 
противодейства по-ефективно, гъвкаво и бързо на щетите, причинени от природни
бедствия; и като има предвид също така, че Парламентът вече прие своята позиция 
през май 2006 г.; в тази връзка посочва, че за да се подобри управлението на риска 
от засушаване, е необходимо да се оптимизира използването на Фонда за 
солидарност на ЕС и на Европейския механизъм за гражданска защита, а 
държавите-членки и регионалните и местните органи на управление следва да 
прилагат съществуващата Рамкова директива за водите (Директива 2000/60/EО);

2. приветства факта, че икономията на вода е най-важният приоритет на Комисията в 
отговор на недостига на вода и сушите;  в тази връзка настоятелно призовава 
Комисията да гарантира, че използването на Структурните фондове не противоречи 
на този приоритет за включване на устойчивото управление на водите като 
критерий, на който проектът трябва да отговаря, както и да получи доказателства за 
пълното прилагане на икономиите на вода и изпълнението на изискванията на 
Рамковата директива за водите от страна на регионалните и местните органи на 
управление, преди отпускането на средства от Структурните фондове;

3. признава, че недостигът на вода и сушите влияят пряко на икономическото, 
социалното и териториалното сближаване; счита, че този аспект следва да бъде 
разгледан по подходящ начин при разработването на бъдещата политика на 
сближаване, като за целта се осигурят всички необходими бюджетни мерки и други 
инструменти;

4. подчертава, че междурегионалното и трансгранично естество на речните басейни 
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може да има сериозни трансгранични последици за регионите нагоре и надолу по 
течението и че е необходимо държавите-членки, както и регионалните и местните 
органи на управление да си сътрудничат по въпроса за недостига на вода и сушите, 
като се осигури устойчиво и справедливо използване на водните ресурси; счита, че 
спецификата на проблема с недостига на водата и сушите изисква координирано 
действие на равнище ЕС и държави-членки, както и на равнището на регионалните 
и местните органи на управление;

5. призовава регионалните и местните органи на управление да се възползват от 
големите възможности, предоставяни от Структурните фондове и да инвестират в 
подобряването или подновяването на съществуващата инфраструктура и 
технологии (и по-специално в регионите, където се разхищават водни ресурси 
поради течове във водопроводните тръби), в това число по-специално в чистите 
технологии, които улесняват ефективното използване на водата и могат да се 
свържат към интегрираното управление на водните ресурси, по-специално за 
справяне с предизвикателството на водната ефективност (по отношение на 
пестенето и повторното използване на вода) за целите на потреблението в 
промишлеността,  селското стопанство и домакинствата;

6. в тази връзка счита, че отделянето на финансови средства за инфраструктура 
трябва да бъде свързано с мерките за прилагане, с цел подобряване на 
управлението и снабдяване с качествена вода съобразно съществуващите 
потребности;

7. подчертава, че световният опит показва, че отклоняването на реки причинява 
непоправими щети на екологичните и хидроморфологични условия и може да 
доведе до преместването на хора и предприятия, което нарушава процеса на 
социално и икономическо сближаване; призовава държавите-членки да 
предотвратяват влошаването на състоянието на техните речни басейни и да спазват 
стриктно изискванията на членове 1 и 4 от Рамковата директива за водите и 
призовава Комисията да предоставя средства на ЕС само за проекти, които напълно 
отговарят на тези изисквания;

8. отбелязва, че съобщението на Комисията за предизвикателството, свързано с 
недостига на вода и сушите (COM(2007)0414) не решава проблема, възникнал в 
редица региони във връзка с непречистването на отпадни води;

9. подчертава, че не трябва да се забравя необходимостта от опазване на 
подпочвените водни ресурси, за да могат те да бъдат включени в цялостното 
управление на водните ресурси;

10. настоятелно призовава да се подкрепят всички рационални системи за събиране на 
дъждовна вода, които отговарят на добри санитарно-хигиенни стандарти;

11. призовава Съвета, държавите-членки и регионалните и местни органи на 
управление, доколкото се засягат други специфични политики, да вземат предвид 
разгледаните в горепосоченото съобщение въпроси относно предизвикателствата, 
свързани с недостига на вода и засушаванията, за да се избегнат евентуални 
неблагоприятни въздействия върху опазването на водните ресурси; 
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12. настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да признаят, че 
обезлесяването и неограничената урбанизация допринасят за увеличаване на 
недостига на вода; призовава държавите-членки и компетентните органи да вземат 
предвид съображенията, свързани с ползването на водата, при планирането на 
земеползването, и най-вече по отношение на развитието на икономически дейности 
в чувствителни речни басейни, в това число островните региони и най-
отдалечените региони; подчертава, че при всяко водоснабдяване, независимо от 
целта на потреблението на водата, трябва да се спазва принципа за справедлива 
цена на водата, като с това се насърчава по-специално по-ефективното използване 
на водата от предприятията;

13. призовава Европейската комисия да насърчи пускането в действие на Европейската 
обсерватория за сушите в рамките на Европейската агенция за околна среда и 
подчертава, че тя трябва да работи за допълване на националните данни със 
стандартна регионална и местна сезонна информация за валежите и  
междуотрасловото потребление, за да се подпомогне правилното и стратегическо 
вземане на решения;

14. подчертава значението на регионите като движеща сила за технологичните 
иновации в областта на водите, като се има предвид, че водната ефективност ще 
бъде все по-важен фактор за конкурентноспособността; следователно настоятелно 
призовава регионалните органи на управление да разглеждат възможности за 
национално и международно сътрудничество, обмен на информация и 
стратегически партньорства, с оглед организиране на ефективно регионално 
управление на водите;

15. призовава Комисията, регионите и градовете на държавите-членки да насърчават 
развитието на културата за икономии на вода в рамките на ЕС чрез популяризиране 
на събирането на дъждовна вода и провеждането на кампании за повишаване на 
осведомеността на обществеността за икономиите на вода, например чрез 
устойчиви образователни програми; призовава Комисията да насърчава обмена на 
добри практики между региони, градове и организации на гражданското общество, 
като насочва вниманието към мерки за икономия на вода (включително 
пречистване на дъждовни и отпадни води), повишаване на водната ефективност и 
управление на риска от засушаване;

16. посочва, че икономическото състояние, конкурентоспособността и възможностите 
за развитие на даден регион се определят от сложните въпроси, свързани с 
околната среда, споменати в съобщението на Комисията;

17. посочва, че чрез разработването на ефективна политика на ценообразуване на 
водата, която да отразява истинската стойност на водата, Комисията може да 
насърчи потребителите да бъдат по-икономични при ползването на вода;
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