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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že čtvrtá zpráva o soudržnosti označuje změnu klimatu, zejména sucho 
a nedostatek vody, za jednu z nových výzev s významnými územními důsledky, na 
kterou musí politika soudržnosti reagovat, jelikož dosud postihla 11 % evropského 
obyvatelstva a 17 % území EU,

B. vzhledem k tomu, že nedostatek vody a sucho v Evropské unii se některých regionů 
dotýkají více a nejvíc jsou pociťovány v nejchudších regionech, přičemž následně 
dochází k opouštění půdy, lesním požárům a degradaci půdy a sociální a hospodářský 
rozvoj obyvatel těchto regionů se výrazně zpomaluje, a vzhledem k tomu, že hospodářské 
důsledky nedostatku vody a sucha činí dosažení lisabonských cílů a cílů v oblasti politiky 
soudržnosti náročným,

1. naléhavě vyzývá Radu, aby s přihlédnutím k tomu, že Parlament přijal své stanovisko již 
v květnu 2006, rozhodla bez dalších průtahů o návrhu nařízení o zřízení Fondu solidarity 
EU (KOM(2005)0108), kterým se upřesní kritéria a způsobilé případy zahrnující sucha, 
což umožní účinněji, pružněji a bezprostředněji řešit škody způsobené přírodními 
katastrofami; v této souvislosti připomíná, že v zájmu zlepšení řízení rizik sucha je 
nezbytné optimalizovat využití Fondu solidarity EU a evropského mechanismu civilní 
ochrany a že by členské státy a regionální a místní orgány měly uplatňovat stávající 
rámcovou směrnici o vodě (směrnice 2000/60/ES);

2. vítá skutečnost, že se Komise ve snaze řešit nedostatek vody a sucha zaměřuje především 
na úsporu vody; v této souvislosti na Komisi naléhá, aby zajistila, že využití 
strukturálních fondů nebude s tímto prioritním záměrem v rozporu, a aby mezi kritéria, 
která musí projekty splňovat, zařadila udržitelné řízení vodních zdrojů, a dále aby se 
přesvědčila o tom, zda místní a regionální orgány využívají všech opatření k úspornému 
hospodaření s vodou a zda postupují v souladu s požadavky rámcové směrnice o vodě, 
než jim přidělí prostředky ze strukturálních fondů;

3. uznává, že nedostatek vody a sucho mají přímý dopad na hospodářskou, sociální 
a územní soudržnost; vyzývá k tomu, aby toto hledisko bylo dostatečně zohledněno při 
vytváření budoucí politiky soudržnosti a aby byla za tímto účelem učiněna veškerá nutná 
rozpočtová opatření a poskytnuty další nástroje;

4. zdůrazňuje, že skutečnost, že povodí se rozkládají napříč regiony a za hranice 
jednotlivých států, může mít vážný přeshraniční dopad na regiony na horním a dolním 
toku, a že je proto nezbytné, aby členské státy i regionální a místní orgány při řešení 
problému nedostatku vody a sucha spolupracovaly, a zajistily tak udržitelné a spravedlivé 
využívání vodních zdrojů; domnívá se, že specifičnost problému nedostatku vody a sucha 
vyžaduje koordinovaný přístup na úrovni EU a členských států, ale i na úrovni regionální 
a místní správy;

5. žádá regionální a místní orgány, aby využívaly rozsáhlých možností, které jim poskytují 
strukturální fondy, a investovaly do zdokonalení a obnovy stávající infrastruktury 
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a technologií (především v regionech, kde dochází k plýtvání vodními zdroji v důsledku 
prosakování vodního potrubí), a to zejména do čistých technologií napomáhajících 
racionálnímu využívání vody, které mohou být napojeny na systém integrovaného řízení 
vodních zdrojů (IRM); tímto způsobem by bylo možné řešit problém racionálního 
využívání vody (ve smyslu její úspory a opětovného využití) v průmyslových 
a zemědělských odvětvích, ale i v domácnostech;

6. naléhavě v této souvislosti vyzývá, aby v souladu se stávajícími potřebami byla cílem 
přidělování prostředků na infrastrukturu podpora opatření pro zlepšení vodního 
hospodářství a zásobování kvalitní vodou;

7. zdůrazňuje, že zkušenosti z celého světa dokazují, že odklánění toku řek má za důsledek 
nenávratné poškození ekologických a hydromorfologických podmínek a může vyvolat 
stěhování obyvatelstva a přemisťování podniků, a tedy i narušení sociální a hospodářské 
soudržnosti; vyzývá členské státy, aby zabránily jakémukoli poškozování svých povodí 
a důsledně se řídily požadavky stanovenými články 1 a 4 rámcové směrnice o vodě, 
a vyzývá Komisi, aby z prostředků EU financovala jen takové projekty, které uvedené 
požadavky splňují v plném rozsahu;

8. konstatuje, že sdělení Komise o řešení problému nedostatku vody a sucha v Evropské 
unii (KOM(2007)0414) neřeší problém plynoucí v řadě regionů z toho, že se nečistí 
odpadní vody;

9. zdůrazňuje, že by se nemělo zapomínat na nutnost ochrany zdrojů podzemních vod, aby 
je bylo možné zahrnout do celkového řízení vodních zdrojů;

10. naléhavě žádá, aby byla poskytnuta podpora každému racionálnímu systému na 
shromažďování dešťové vody, který splňuje normy veřejného zdraví;

11. žádá Radu, členské státy a regionální a místní orgány, aby přihlédly k informacím 
obsaženým ve výše zmíněném sdělení o řešení problému nedostatku vody a sucha 
v rámci jiných odvětvových politik, a zabránily kontraproduktivním účinkům v oblasti 
ochrany vodních zdrojů;

12. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby uznaly, že odlesňování a ničím neomezený 
rozvoj měst přispívají k rostoucímu nedostatku vody; vyzývá členské státy a příslušné 
orgány, aby zohledňovaly otázku vody při přípravě územních plánů, zejména 
v souvislosti s rozvojem hospodářských činností v citlivých povodích, mezi něž patří 
i ostrovy a nejvzdálenější regiony; zdůrazňuje, že zásobování vodou bez ohledu na účel 
její spotřeby musí být v souladu se zásadou spravedlivých sazeb za vodu, aby byly 
společnosti motivovány zejména k racionálnějšímu využívání vody;

13. žádá Komisi, aby podpořila zahájení činnosti evropské observatoře pro sledování sucha 
provozované v rámci Evropské agentury pro životní prostředí, a zdůrazňuje, že aby bylo 
možno přijímat správná a strategická rozhodnutí, měla by tato observatoř údaje na 
vnitrostátní úrovni doplňovat o standardní regionální a místní sezónní informace 
o dešťových srážkách a spotřebě napříč odvětvími;

14. zdůrazňuje, že regiony jsou významným iniciátorem technologických inovací v oblasti 
vodního hospodářství, vzhledem k tomu, že racionální využívání vody bude stále 
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důležitějším faktorem konkurenceschopnosti; naléhavě proto regionální orgány vyzývá, 
aby zvážily vnitrostátní a mezinárodní spolupráci, výměnu informací a strategická 
partnerství mezi regiony s cílem provozovat účinné vodní hospodářství na regionální 
úrovni;

15. vyzývá Komisi a regiony a města členských států, aby v EU podporovaly vytváření 
návyků zaměřených na úsporu vody tím, že budou prosazovat zachycování dešťové vody 
a zahájí kampaně, které by veřejnost seznamovaly s problematikou úspor vody, např. 
vhodnými vzdělávacími programy; vyzývá Komisi, aby podporovala výměnu 
osvědčených postupů mezi regiony, městy a organizacemi občanské společnosti 
zaměřenou na opatření, jejichž cílem je úspora vody (včetně čištění dešťové a odpadní 
vody), její racionálnější využití a řízení rizika spojeného se suchem;

16. upozorňuje, že hospodářská situace, konkurenceschopnost a rozvojové příležitosti 
v regionu jsou určovány komplexními environmentálními otázkami, kterými se zabývá 
prohlášení Komise;

17. zdůrazňuje, že vytvoření účinné politiky poplatků za vodu, která odráží skutečnou 
hodnotu vody, může spotřebitele povzbudit, aby vodou více šetřili.
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